
Jaarverslag M.R schooljaar 2015-2016 

 

 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (M.R). 

Het betreft een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van het schooljaar 2015-2016. 

De M.R heeft in dit jaar 7 keer vergaderd. 

In de M.R is een wijziging gekomen qua samenstelling. 

Dorina van de Berg en Dirk Luchtmeijer zijn met de werkzaamheden van de M.R gestopt. 

De huidige M.R bestaat  uit de volgende leden 

Mirjam Schnieders ( teamlid v.s.o )    voorzitter  

Suzanne van Eijck  ( teamlid s.o )      notulist 

Cynthia Kint  ( teamlid v.s.o)            penningmeester 

Wouter  van de Meer ( ouder)                     

Henry van Essen        ( ouder)                      

Sascha van der Linden          (  ouder) 

 

De directieleden Gerry van Vliet en Tiny de Jonge zijn aanwezig geweest bij de M.R vergaderingen  

Zij geven daar waar nodig toelichting bij de diverse agendapunten en treden als adviseurs op. 

 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest en waarbij de M.R instemming heeft betuigd en/of 

advies gegeven : 

 

Leerlingenaantal :  

Het aantal leerlingen is na de telling is gedaald met 16 leerlingen minder t.o.v het vorige 

schooljaar. 

Dit heeft wel gevolgen gehad voor de formatie. Maar dit is door de pensionering van Auke 

Hoekstra en het vertrek van Jeroen Veneman grotendeels opgevangen. Hanneke Holwerda is met 

zwangerschapsverlof gegaan en wordt vervangen door Andrea Baars 

 

Het jaarplan is door gesproken en goed gekeurd door de M.R. in het jaarplan staan de doelen 

waar we aan gaan werken gedurende het schooljaar 2016-2017. Eind van het schooljaar worden 

de doelen geëvalueerd. 

 

Schoolgids: 

De schoolgids is een gids voor met informatie voor ouders over het komende schooljaar. 

De schoolgids is te lezen via de website. Het bestuur en de M.R hebben de schoolgids goed 

gekeurd. 

 

Schoolbegroting:  

Hierin staat een overzicht van de financiën op schoolniveau m.b.t formatie en materiële 

instandhouding, waaronder werkgroepen , kookgeld en groepsgeld etc. 

 

Passend onderwijs: 

De M.R is elke vergadering geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t passend onderwijs. 

De toelaatbaarheidsverklaring is voor alle zittende leerlingen afgegeven. 

Er zijn twee ondersteuningsplanraden. Een voor het basisonderwijs en s.o. Suzanne van Eijck heeft 

zitting in deze raad. En een voor het voortgezet onderwijs en v.s.o, Jeanne Steegs heeft zitting in 

deze raad vanuit personeel en Wouter van de Meer vanuit oudergeleding. 

 

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad ( G.M.R) 



Er is dit jaar een nieuwe G.M.R geformeerd en gestart. Daarin hebben 6 teamleden vanuit 

verschillende scholen vanuit stichtingschool zitting. En ook 6 ouders. Suzanne van Eijck zit in de 

G.M.R. 

 

 

Mocht u nog een vraag voor de M.R hebben stel deze gerust. 

U kunt mailen naar mr.zevenster@stichtingschool.nl 

 

Met vriendelijke groet, Mirjam Schnieders 

 

 

  

                               

 

 


