
Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015. 
 

Inleiding: 

In dit verslag treft u een samenvatting aan van de belangrijkste activiteiten 

van de MR in het schooljaar 2014 – 2015. Het vergaderjaar loopt van de 

algemene ouderavond dd  22-9-2014 tot de ouderochtend dd . 3 november 

2015 

 

Algemeen: 

De MR heeft dit vergaderjaar 6 x vergaderd. 

De samenstelling en taakverdeling van de leden van de MR was als volgt: 

1, Dorina van den Berg (teamlid VSO)  - voorzitter 

2. Cynthia Kint (teamlid SO)    - penningmeester 

3. Suzanne Duijker (teamlid SO)   - secretaris. 

4. Wouter van Meer (oudergeleding VSO)  - lid 

5. Dirk Luchtmeijer (oudergeleding SO  - lid 

6. vacature 

Nurten Demerci is afgetreden. 

Dirk Luchtmeijer heeft tijdens het jaar aangegeven dat hij het 

MRlidmaatschap niet meer kan combineren met zijn werkzaamheden. Hij is 

afgetreden en helaas zijn er nu 2 vacatures voor de oudergeleding. 

Dorina heeft te kennen gegeven dat zij na dit jaar stopt met de MR. Uit het 

personeel hebben 2 kandidaten zich beschikbaar gesteld.  

 

De directie, bestaande uit Gerry van Vliet en Tiny de Jonge, heeft alle 

vergaderingen bijgewoond. De directieleden hebben de MR ingelicht over 

verschillende onderwerpen en zij traden als adviseurs op. 

 

Suzanne heeft dit jaar de cursus medezeggenschap gevolgd. 

 

Onderwerpen die in de MR aan de orde zijn geweest en waarbij de MR 

instemming heeft betuigd en/of advies heeft gegeven: 

 

Leerlingenaantal: 

Het aantal leerlingen is teruggelopen.  De verwachting is dat het aantal de 

komende jaren nog verder zal teruglopen. Dit schooljaar heeft het nog geen 

invloed op de formatie. 

 

Passend onderwijs: de directie heeft ons regelmatig geïnformeerd over de 

ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs. 



Een van de veranderingen is dat de leerlingen een Toelaatbaarheidsverklaring 

voor het Speciaal onderwijs nodig hebben. Deze verklaring komt in plaats van 

de Indicatie. 

Er zijn twee Ondersteuningsplanraden. Een voor het SO en een voor het VSO. 

Voor het basisonderwijs/S.O) heeft Suzanne Duijker (personeelsgeleding) in 

deze raad zitting. 

Voor het voortgezet onderwijs/ V.S.O hebben Jeanne Steegs 

(personeelsgeleding) en Wouter v. Meer (oudergeleding) zitting. 

Door beide raden is een voorlopig ondersteuningsplan ter informatie aan de 

MR voorgelegd. 

 

 

Personeel/ formatie: 

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Jaap Kunst en Ingrid Gossee. 

Zij hebben beide een andere baan aangenomen. 

Evelien Slijkhuis, onderwijs-assistent, heeft besloten ander werk te zoeken.  

Marisol Ellensburg werkt binnen de school en vervangt voor een deel het 

zwangerschapsverlof van Marlena Pasterkamp.  

Verder hebben we afscheid genomen van Yvette Solie, onderwijs-assistent. 

Het formatieplan is gepresenteerd aan de MR. 

 

Het schoolplan: 

Dit schooljaar is er een start gemaakt met het herschrijven van een nieuw 

schoolplan. Gebruik wordt gemaakt van een kader vanuit het Koersplan, 

aangereikt door het CvB.  

In het schoolplan komt te staan hoe er vorm wordt gegeven aan het 

onderwijs. Zowel ouders als personeelsleden participeren bij het schrijven van 

dit plan. Het schoolplan is geldig tot 2019. 

 

Schoolbegroting: Overzicht van de financiën op schoolniveau, mbt 

werkgroepen, kookgeld, groepsgeld e.d. 

 

Het jaarplan 2014-2015. In dit plan is een aantal doelen gesteld die op 

onderwijskundig gebied nagestreefd gaan worden. Aan het eind van het 

schooljaar is betreffend plan geëvalueerd.  

 

De Schoolgids: informatie voor ouders/verzorgers over het komende 

schooljaar. Elk jaar wordt de gids aangepast. De schoolgids is te lezen via de 

website van de school en/of op verzoek op papier te verkrijgen.  

Dit jaar is de gids gesplitst in een deel voor het SO en een deel voor het VSO. 

 



Vernieuwde CAO.  Ter informatie heeft de MR nieuwe voorstellen voor de 

cao ontvangen. Tevens is er door de vakbond voorlichtingsmiddagen 

georganiseerd om een en ander toe te lichten. Vernieuwingen zijn vooral 

gericht op het verlichten van de werkdruk. 

 

 

Oktober 2015 

Dorina v.d. Berg 

Voorzitter MR 


