
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad(MR) schooljaar 2018-2019  
 

Bezetting  
De MR bestaat schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen:  

Frank Verpaalen (personeel) tot januari 2019 
Lydia Stallinga (personeel) vanaf januari 2019  
Mieke de Weert (personeel) (secretaris)  

Sunduz Önder (ouder) (voorzitter)  
Emmy Verheij (ouder)  

 
Vergaderingen  
In het schooljaar 2018-2019 is de MR 6 maal bijeen gekomen om te vergaderen.  

Te weten:  
 

27 September 2018 
In deze MR vergadering hebben we het jaarverslag van de MR 2017-2018 
goedgekeurd. Er gaat een verkiezing georganiseerd worden door de 

oudergeleding van de MR, voor een nieuwe ouder voor in de GMR. 
 

29 November 2018 
Bert Groen zit in de GMR namens het personeel en meneer Z. Mellah is gekozen 
als ouder om plaats te nemen in de GMR namens onze school. 

MR lid F. Verpaalen is afgetreden en mevrouw L. Stallinga heeft plaats genomen 
in de MR als personeelsgeleding.   

We hebben het jaarplan en jaarverslag van de school 2017-2018 goedgekeurd. 
Het jaarplan van de school 2018-2019 is vastgesteld.  
Ook is de ouderbijdrage voor 2019-2020 vastgesteld. 

 
14 februari 2019 

De meldcode kindermishandeling is veranderd per januari 2019 en er zal een 
spon brede meldcode komen hiervoor. Verder heeft ons veiligheidsteam de RI&E 

afgenomen en de hieruit gekomen punten waar actie op ondernomen moet 
worden gaan zij uitvoeren.  
We hebben de begroting besproken en de urenberekening van 2019-2020. 

 
11 April 2019 

Er is een beleidsstuk herschreven genoemd  “Beleid werving en selectie” 
De WMK( werken met kwaliteit) lijsten worden naar ouders en personeel 
gestuurd om deze weer in te vullen. Ook zijn de lijsten afgenomen door een 

collega bij alle leerlingen. We hebben het schoolplan besproken 2019-2023 
 

3 juni 2019 
Deze vergadering is er afscheid genomen van Sunduz Önder. Er zal begin 
komend schooljaar een oproep gedaan worden via een brief naar ouders of er 

iemand plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR. 
De oudergeleding stemt in met de schoolgids.  

Dit was de laatste MR vergadering dit schooljaar. 
 
De MR heeft instemming / advies gegeven aan: 

*Advies gegeven voor een nieuwe ouder voor in de GMR 



*Instemming gegeven voor het document SOP POVO( schoolondersteuningsplan 

primair en voortgezet onderwijs) 
*Vaststellen van de ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 

*Instemminggegeven aan het vakantierooster en onderwijstijd 2019-2020 
*Instemming gegeven voor de schoolgids 2019-2020 
*Instemming gegeven in het schoolplan 2019-2023 

*De Pmr heeft het werkverdelingsplan besproken en akkoord gegeven hiervoor. 

*De Pmr heeft akkoord gegeven over het formatieplan. 

 
 

Mieke de Weert  

Secretaris MR 

 


