Jaarverslag MR 2017-2018
In het jaar 2017-2018 bestond de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding:






Marlieke van Leeuwen
Wendy van Krimpen
Personeelsgeleding:
Marie-Jose van Erp
Nicole Sluijter

Rolverdeling MR:



Wendy van Krimpen is de voorzitter van de MR.
Marie-Jose van Erp is de notulist.

Onderwerpen 2017-2018:
1. Mogelijke fusie Stichting de Leijestroom
Het bestuur van de stichting heeft een intentie verklaring getekend over het
onderzoek naar een mogelijke fusie met Stichting Christoffel. De GMR volgt dit
proces nauwgezet en houdt de MR iedere vergadering op de hoogte van de
voortgang hiervan. De GMR stelt kritische vragen over deze mogelijke fusie.
2. Samenwerking met de Ouderraad
De voornemens om een goede samenwerking met de Ouderraad te krijgen heeft
vorm gekregen. De Ouderraad heeft een vergadering van de MR bijgewoond. Dat gaf
de Ouderraad een goed zicht op wat erin de MR aan bod komt. Verder is besloten om
via schoudercom beide ouders te informeren.
De MR sluit aan bij de jaarvergadering van de Ouderraad.
De Ouderraad en de MR houden elkaar beide op de hoogte van wat er speelt.
Bij de informatie avonden op de basisschool zullen beide organen de ouders
informeren.

3. Communicatie en website
We hebben besproken hoe we ons beter zichtbaar voor ouders kunnen maken.
Dit is gebeurd via schoudercom. Alle ouders kunnen voortaan via hun telefoon
eenvoudig de MR bereiken.
Verder zal de MR bij de informatie avond in augustus de ouders informeren wat de
MR precies inhoudt.
4. Derde kleutergroep
Januari 2018 is onze derde kleutergroep geopend. Deze ontwikkeling heeft de MR
iedere vergadering goed gevolgd. Praktisch meegedacht over met name de
informatie naar ouders toe.
5. Algemene zaken
Verder zijn onderstaande zaken aan de orde geweest:
 jaarplanning van de MR
 taakverdeling MR
 eventueel verkiezingen MR
 jaarverslag MR
 website
 ARBO-jaarplan
 visie school/ schoolplan
 update meerjarenplan
 schoolgids
 inhoud MR informatie avond
 vakantierooster
 studiedagen
 schoolkalender
 formatieplan
 GMR
 meerjarenbeleidsplan school/ Kindcentrum
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