
Jaarverslag M.R schooljaar 2016-2017 

 

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

Het verslag is een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van het schooljaar van 2016-2017. 

De M.R heeft is dit jaar 6 keer vergaderd. 

De samenstelling van de 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 

Henry van Essen ( ouder) 

Sascha van der Linden ( ouder) 

Wouter van de Meer ( ouder) 

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

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

 

De M.R heeft sinds vorig jaar een andere samenstelling. We hebben met elkaar gesproken over de 

missie / visie van de M.R, wat vinden wij hierin belangrijk, hoe zien wij de M.R  

Dat heeft geresulteerd in de volgende missie/visie 

 

De M.R van de Zevenster is een gelijkwaardige en kritische partner van de directie, met als doel de 

belangen van kinderen, ouders, verzorgers en personeel op betrokken en kundig wijze te 

behartigen. 

 

De M.R geeft instemming of advies op plannen van de directie 

 

De M.R communiceert en handelt vanuit wederzijds respect. 

De M.R communiceert helder en transparant met de achterban. 

 

De M.R is goed voorbereid , goed ingelezen en stelt zich pro-actief op. De M.R is zich bewust van 

haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 

 

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

advies heeft gegeven : 

 

Leerlingenaantal :  

Bij de tel-datum van 1 oktober 2016 is het leerlingenaantal t.o.v het vorige jaar voor het s.o gelijk 

gebleven en in het v.s.o zijn er 4 leerlingen minder dan het vorige jaar. 

 

Jaarplan van de Zevenster: 

Het is door gesproken  met de M.R en goed gekeurd. Hierin staan de doelen waar we aan gaan 

werken gedurende het schooljaar 2017-2018. 

Aan het einde van het schooljaar worden deze doelen geëvalueerd. 

 

Schoolgids: 

De Zevenster heeft een schoolgids. In deze schoolgids staat informatie voor ouders/ verzorgers 

over het komende schooljaar. De schoolgids is te vinden in een digitale versie op de website van de 

Zevenster. 

Het bestuur en de M.R hebben de schoolgids goed gekeurd. 

 

Schoolbegroting: 

In de schoolbegroting staat het overzicht van de financiën op schoolniveau met betrekking tot de 

formatie en materiele instandhouding , waaronder werkgroepen, kookgeld en groepsgeld etc. 



 

Passend onderwijs: 

Passend onderwijs staat regelmatig op de agenda van de M.R. 

De Zevenster heeft te maken met twee samenwerkingsverbanden:  

-samenwerkingsverband primair onderwijs Lelystad- Dronten ( Swv-po) voor de so- afdeling 

-samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (Swv-vo) Lelystad voor de vso-afdeling. 

Vanuit de Zevenster zit Nicole van Eijck in de Ondersteuningsplanraad ( OPR) van het Swv-po en 

Wouter van de Meer en Jeanne Steegs in het Swv-vo. 

Als er binnen de Stichting School een laagdrempelige hulpvraag is  kan er een kort durende 

interventie ( 10 weken) worden aangevraagd. Bert Noorman van onze school wordt gevraagd om 

aan deze interventie uitvoering te geven. Daarnaast biedt Bert ondersteuning op sociaal- 

emotioneel gebied binnen de Steiger. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR). 

Suzanne heeft in november het congres bezocht Wet Medezeggenschap.  

Per 1 januari 2017 zijn er wijzigingen binnen de Wet Medezeggenschap op scholen doorgevoerd. 

De GMR heeft in dit jaar 8 x  met elkaar vergaderd. 

 

Cursus : 

De leden van de M.R van de Zevenster hebben dit schooljaar een cursus gevolgd. 

Samen met andere M.R leden binnen Stichting School. Deze heeft plaats gevonden op de Zevenster.  

De cursus hebben we gevolgd omdat o.a de wet Medezeggenschap per 1 januari 2017 zou wijzigen. 

Naar aanleiding van de cursus en het formuleren van een missie/ visie heeft de M.R voor het 

komend jaar doelstellingen opgesteld.  

- Het maken van een jaarplanning 

- Het herzien van het huishoudelijke en het medezeggenschapsreglement 

- Het schrijven van een communicatieplan  

- Mocht u nog een vraag hebben voor de M.R kunt u mailen naar het onderstaande 

mailadres 

mr.zevenster@stichtingschool.nl 

 

met vriendelijke groet ,  

Mirjam Schnieders 

 

mailto:mr.zevenster@stichtingschool.nl

