
Jaarverslag MR 2016-2017 

 

In het jaar 2016-2017 bestond de MR uit de volgende leden: 

 Oudergeleding: 

 Ruud Geven 

             Marlieke van Leeuwen 

 Wendy van Krimpen 

 Erika van den Braak 

 Personeelsgeleding: 

 Marie-Jose van Erp 

 Nicole Sluijter 

 

Ruud Geven was de voorzitter van de MR  en is februari 2017 uit de MR gegaan. Marlieke 

Peperkamp heeft toen zitting genomen in de MR. 

Wendy van Krimpen  is vanaf februari 2017 voorzitter van de MR. 

Marie-Jose van Erp is notulist. 

 

 

Onderwerpen 2017-2018: 

1. Traktatie beleid 

Het team wilde graag een nieuw traktatiebeleid en is na de herfstvakantie begonnen 

met een pilot. Geen traktaties meer, maar een cadeautje vanuit school. De traktaties 

waren erg groot en vaak was het snoep. 

Vanuit de ouders is er veel weerstand gekomen. De directie heeft toen een avond 

voor de ouders belegd. Daarbij was ook de MR aanwezig. 

Vervolgens is er op 25-1-2017 een bijeenkomst geweest voor belangstellende ouders, 

MR leden en leerkrachten. Die avond is gebrainstormd a.d.h.v. stellingen  over 

gezond trakteren. Deze avond is positief verlopen. Alle voorstellen zijn verzameld en 

aan de MR voorgelegd. Deze gaat ze aan de traktatiecommissie geven. 

Daaruit is een goed nieuw beleid gemaakt en aangenomen. 

2. Nieuwe directeur 

Harry Vreede ging na de meivakantie 2017 met pensioen.  

De MR heeft zitting gehad in de sollicitatie-procedure. Ze hebben de gesprekken 

meegevoerd.  



 

3. Afscheid Ruud 

Per februari 2017 is Ruud Geven uit de MR gegaan. Wij danken hem voor zijn fijne 

inzet. Wendy van Krimpen heeft zijn rol overgenomen. 

Marlieke Peperkamp is als MR lid toegetreden. 

4. Communicatie  en website 

We hebben besproken hoe we ons zichtbaar voor ouders kunnen maken. 

Er gaat een foto en flyer komen van de MR. De tekst voor de website is aangepast. 

Er komt een avond samen met de ouderraad om elkaar te ontmoeten. Deze gaat 

volgend schooljaar plaatsvinden. 

5. Algemene zaken 

Gedurende het jaar zijn de jaarlijks terug kerende zaken behandeld. Het 

formatieplan, veiligheidsprotocol, vakantierooster, schoolgids, begroting, GMR, 

meerjarenbeleidsplan school/kindcentrum, arbo-jaarplan. 

 


