
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

O.B.S. DE KLIMOP 

2015-2016 

 

ALGEMEEN : 

De MR heeft ieder jaar verschillende zaken op de agenda, waarover tijdens de MR vergaderingen is 

gesproken. Dit jaar kwamen onder andere, de verbouwing, de kwaliteit van het onderwijs, de MR 

cursus en het organiseren van een ouderavond over social media aan bod. Ook over het 

tevredenheidsonderzoek is uitgebreid gesproken. Er is een speciale avond geweest voor MR leden en 

de directeur om ons te helpen bij het verwerken en interpreteren van de gegevens.  

 

SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

De samenstelling is als volgt: 

Voorzitter    : Dafna de Leeuw van Weenen 

      Oudergeleding, zitting sinds 2015 

 

Secretaris    : Anneloes Struik 

Personeelsgeleding, zitting sinds 2009     

   

Penningmeester   : Fleur Bakker 

       Personeelsgeleding, zitting sinds 2012 

  

Algemeen lid    : Corina Berrevoets 

                                                                            Oudergeleding, zitting sinds 2014 

 

Algemeen lid/lid GMR   : Daphne Herinckx    

                                                     Oudergeleding, zitting sinds 2015 

 

Daphne en Fleur hebben als vaste afgevaardigden van de MR de vergaderingen van de GMR 

bezocht. Fleur Bakker was de afgevaardigde naar het bestuur van de stichting De Klimop.  

 

VERGADERINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

De MR heeft op de volgende data vergaderd: 

22 september, 26 november, 12 januari, 15 maart en 14 juni.  

 

De vergaderingen van de MR worden vooraf aangekondigd in de Kletskop. Het eerste deel van de 

vergadering is openbaar. In het schooljaar 2015-2016 is er twee keer een toehoorder geweest. 

 

Wanneer er onderwerpen zijn die de OR aangaan, wordt een afgevaardigde uitgenodigd. Dat geldt 

ook voor de OR-vergaderingen waar eventueel een afgevaardigde van de MR aanwezig kan zijn. 



 

De goedgekeurde notulen worden op de website van de school geplaatst zodat ze voor iedereen ter 

inzage zijn.  

 

INFORMATIE EN SCHOLING VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

Informatie wordt verstrekt per post, per e-mail en via de directeur van de school. Hij is voor de 

bespreking van sommige onderwerpen op verzoek van de MR aanwezig bij de vergaderingen.  

Voor iedere vergadering (en zonodig tussentijds) is er een kort overleg tussen de voorzitter en 

secretaris ter voorbereiding van de vergaderingen. De agenda bestaat uit een aantal vaste punten en 

worden verder aangevuld met onderwerpen uit het actieplan of aangedragen door de leden. 

 

CONTACT MET DE ACHTERBAN: 

Het contact tussen de personeelsgeleding van de MR met de overige personeelsleden verloopt via het 

teamoverleg en zonodig tussentijds. 

 

De informatie uit de OR wordt medegedeeld door een aanwezig OR-lid, of via de vastgestelde 

verslagen van de OR die geagendeerd worden voor de MR-vergadering. 

 

Via het lid dat zitting heeft in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt 

informatie aangeleverd uit de GMR. De oudergeleding draagt zo nodig haar punten aan via de 

secretaris van de MR. 

 

ONDERWERPEN MR SCHOOLJAAR  2015-2016: 

 -Verbouwing 

 -Budget 

 -Voortgang internet 

 Kwaliteit onderwijs (denk aan: methodes, ouderavonden, leerresultaten bekijken en  

 analyseren) 

 -Nieuwe schooltijden 

 -MR cursus 

 -Organisatie informatieavond social media/mediawijsheid.  

 -MR avond i.v.m. het tevredenheidsonderzoek  

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIËEL JAARVERSLAG MR:  

Het financieel jaarverslag van de MR is goedgekeurd door de stichting. Het saldo is: € 475,82. 

 

 

ONDERWERPEN GMR SCHOOLJAAR  2015-2016:  

- Bestuursformatieplan 

- Statuten GMR en huishoudelijk reglement 

 

VOORLOPIG JAARPLAN ONDERWERPEN MR 2016-2017: 

- Verbouwing 

- Profilering van de school 

- Nieuwe schooltijden 

Gedurende het schooljaar volgen er vanzelfsprekend nog meer onderwerpen. 

 

Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn of u wilt een onderwerp (laten) bespreken, dan kunt u 

contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad. 

 

De voorzitter De secretaris 

  

 

 

Dafna de Leeuw van Weenen Anneloes Struik 

 


