
Jaarverslag MR 2016-2017 
 
Wat is een MR? 
Het bestaansrecht van de MR ligt in de wet, ‘de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
2007’. Deze wet stelt dat een medezeggenschapsraad verplicht is.  
We houden ons aan het MR-reglement dat door het bestuur van Stichting Condor is 
opgesteld. Daar staat precies in over welke schoolzaken we mogen adviseren en/of  
beslissen. Bovenal is de MR een groep leerkrachten en ouders die zich betrokken voelt bij 
de school en die een verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor een goed onderwijsklimaat. 
 
Leden 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestond uit de leerkrachten Mira Verbruggen, Sanne 
Wijers, Jacqueline Peetersweem. De ouders waren Michiel de Cort, Karin Jilisen en 
Marloes Barenbrug. Mira heeft daarmee de plek van Jan Kroeze overgenomen. Marloes 
sluit na dit schooljaar haar tweede termijn en stelt zich herkiesbaar.en Karin is herkozen en 
start haar tweede termijn. Michiel doorloopt dit jaar zijn tweede jaar van zijn derde (laatste) 
termijn. Mira heeft de rol van voorzitter, Jacqueline was weer penningmeester, Michiel  
secretaris. Marloes onderhoudt de contacten met de ouderraad.  
 
Bijeenkomsten/ activiteiten 
De MR vergaderde vier maal: op 11-10-2016, 07-02-2017, 18-04-2017, 13-06-2017. De MR 
vergaderde over zaken die de MR zelf betroffen, financiën, schoolbeleid en informatieve 
mededelingen. De onderwerpen staan genoemd in het schema op pagina 2.  
 
Evaluatie 

 De samenwerking met Lonneke wordt als zeer prettig ervaren. Lonneke is bij elke 
vergadering in elk geval een deel aanwezig is en de vergadering wordt kort 
voorbesproken met de voorzitter.  

 De sfeer wordt als prettig ervaren met open communicatie. 

 De vergaderagenda wordt tijdig verspreid en is overzichtelijk. 

 Notulen zijn steeds via de mail binnen een week vastgesteld en geplaatst op de 
website van school. 

 We gaan nog niet consequent genoeg om met een vergader(jaar)planning en het 
gebruik van instemmingsformulieren bij officiële stukken. We willen hier als MR het 
aankomende jaar wat nadrukkelijker bij stil gaan staan. Een jaarplanning waarbij we 
tijdig kunnen anticiperen op verkiezingen, besteding MR gelden en andere 
terugkerende onderwerpen, kan daarbij ondersteunend zijn. Verder willen we 
aandacht besteden aan de veranderende rol van ouders en de invloed ervan op de 
communicatie van school. 
 



Overzicht van onderwerpen waar de MR over vergaderde in 2016-2017. 
 

MR organisatie: 

1. Werkplan 2016-2017 (11-10-2016, 07-02-2017 instemming) 

2. Jaarverslag 2015-2016 (niet meer uitgevoerd) 

3. Financieel jaarverslag MR 2015-2016 (07-02-2017 goedgekeurd) 

4. Herkiesbaarheid Marloes en Mira (18-04-2017, 13-06-2017) 

5. Besteding MR gelden (11-10-2016, 07-02-2017 ) 

 

Financiën: 

6. Begroting 2017 (13-06-2017 instemming) 

7. Formatieplan 2017-2018 (07-02-2017, 18-04-2017  instemming) 

 

Schoolbeleid: 

8. Jaargids/schoolkalender (onduidelijk of/wanneer dit aan de orde is geweest) 

9. Groepsindeling 2017-2018 (13-06-2017 advies) 

 

Informatief: 

10. Onderwijskundige vernieuwingen (alle vergaderingen) 

11. GMR/OR (alle vergaderingen geagendeerd, geen bijzonderheden)  

12. Info- en ouderavonden (11-10-2016)  

13. Schoolplan (11-10-2016) 

14. Schooltevredenheidonderzoek (18-04-2017) 

15. Kwaliteitskaart (13-06-2017) 

16. Inspectiebezoek (07-02-2017, 18-04-2017, 13-06-2017) 

17. Opbrengsten Eindcito (13-06-2017) 

18. Communicatie (07-02-2017) 

 

gevonden open eindjes (op te pakken in schooljaar 2017-2018): 

- Volgen invoering Passend Onderwijs 

- Communicatie met ouders en de veranderende rol van ouders 

- volgen: gevolgen teruglopend leerlingen aantal 

- volgen: intensievere samenwerking Nederasselt-Heumen 

- Verkiezingen (Michiel en Karin gaan in ’17-’18 uitstromen waardoor twee nieuwe vacatures 

ontstaan voor de oudergeleding) 

- Schoolgids/jaarkalender wat nadrukkelijker opnemen in de vergaderagenda 


