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In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR/schoolraad uit:

Vikash Marapin, Oudergeleding MR

Cindy Duisters,  Oudergeleding MR

Anne-Marie van Bussel, Oudergeleding 

Marjo Fusers,   Oudergeleding MR

Monique van Dijk, Oudergeleding MR

Patrica Biemans, Personeelsgeleding MR

Ine Langens,  Personeelsgeleding MR

 

Gedurende het schooljaar heeft de MR 7

geweest voor kennismaking met de interim directeur Martien van Litsenburg.

In schooljaar 2016-2017 heeft de MR onder meer zegge

onderwerpen die terug te vinden zijn in ons 

actuele onderwerpen, bijvoorbeeld aangedragen door ouders en leerkrachten en OR, besproken 

binnen de MR.  

Een globaal overzicht van de besproken zaken:

• De tussen opbrengsten van de groepen door de jaren heen, in lijn met de landelijke trend, 

opvallende zaken en acties naar aanleiding daarvan. 

methode die voor rekenen wordt gebruikt wordt door het team flink onder de loep 

genomen. 

• Groep 8 krijgt extra versterking van een leerkracht. Groep 6 en 7 profiteert ook van deze 

extra leerkracht door alle tijd slim in te delen. Als MR volgden we de vorderingen 

nauwlettend. 

• De MR telt voor een kinderraad te starten op sch

stappen en ideeën hierin zijn gema

• Startavond: Het eerste deel van de startavond is gezamenlijk. De MR licht haar taken en 

bezigheden toe. Men probeert nieuwe leden te werven.

• Communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen is vaak aan bod gekomen dit 

schooljaar. Samen met het t

• Op advies van de MR is dat

dan groep 7. Doel is het niveau van Engels beter te laten aansluiten op de middelbare school. 

• Continurooster is per 1 jan 2017 een feit. De MR houdt geregeld in de gaten of 

betrokkenen het continurooster goed verloopt.

• Het onderhoud van de schooltuin levert problemen op. Er wordt besloten alle ouders van de 

school uit te nodigen bij bepaalde 

• Brandoefening: Er  mede voor zorg dragen dat deze uitge

hiervan. 

• In de loop van dit jaar is de interim directeur vervangen door de huidige directeur Willem

van Hest. We hebben kennis met hem gemaakt, en er is een fijne en goede samenwerking 

ontstaan.  

• Vervanging leerkrachten: het evalueren van de vervanging van de leerkrachten (of het tekort 

daaraan).  We volgen de vorderingen op dit onderwerp nauwkeurig.

• Schooltuin: Er zijn snijplanten in onze schooltuin, en het h

De snijplanten zijn uit de tuin verwijderd. We zoeken nog een oplossing voor het hekwerk.

• Elle Teeuwen is vervangen door Patricia Biemans. Monique van Dijk heeft plaats genomen in 

de oudergeleding. 

• Werkwijze MR; er wordt continu gekeken naar mogelijke verbetering.
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