
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

O.B.S. DE KLIMOP 

2018-2019 

 

ALGEMEEN : 

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

gesproken. Dit jaar kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de kwaliteit van het 

onderwijs, het schoolplan, toekomstige intrek Kibeo in ons schoolgebouw, het 

tevredenheidsonderzoek, het bezoek van de visitatiecommissie en de formatie.  

 

SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

De samenstelling is als volgt: 

Voorzitter    : Tim Ravia 

      Personeelsgeleding, zitting sinds 2018 

 

Secretaris    : Fleur Bakker 

       Personeelsgeleding, zitting sinds 2012  

  

Penningmeester,    : Corina Berrevoets 

afvaardiging stichting    Oudergeleding, zitting sinds 2014 

                                                                             

 

Algemeen lid, voorzitter GMR  : Daphne Herinckx    

                                                     Oudergeleding, zitting sinds 2015 

 

Daphne heeft als vaste afgevaardigden van de MR de vergaderingen van de GMR bezocht, tevens is 

zij voorzitter van de GMR.  

 

VERGADERINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

De MR heeft op de volgende data vergaderd: 

14 september, 2 november, 11 januari, 22 maart, 24 mei en 28 juni. 

 

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

vergadering is openbaar. In het schooljaar 2018-2019 zijn er geen toehoorders 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 de mededelingen vanuit de school, op verzoek van MR, aanwezig bij de 

vergaderingen.  

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

directeur 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 zo nodig 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  2018-2019: 

 

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

 analyseren) 

 -Het schoolplan 

 -Intrek Kibeo/IKC 

 -Tevredenheidsonderzoek 

 -Verslag visitatiebezoek 

 -Gynzy-COOL platform - chromebooks 

 

FINANCIËEL JAARVERSLAG MR:  

Het financieel jaarverslag van de MR is goedgekeurd door de stichting.  

Financieel jaarverslag MR De Klimop van 01-08-2018 - 

31-07-2019    

Inkomsten: 
 

Uitgaven: 
 

beginsaldo 01-08-2018 € 300,46  Bankkosten € 85,08  

St. OBASE 2018 € 206,94  Cadeau Hans (Jubileum) € 25,00  

St. OBASE 2019 € 143,00  Bijdrage OR/MR etentje € 150,00  

  
Cadeau Dafna afscheid € 17,50  

 
________ Eindsaldo € 372,82  

 
€ 650,40  

 
€ 650,40  



ONDERWERPEN GMR SCHOOLJAAR  2018-2019:  

- Vakantierooster sj19/20; 

- Zwemprotocol LACO; 

- Verkenning op samenwerking met Sopogo en OcTHO; 

- Stand van zaken implementatie AVG; 

- Meerjarenbestuursformatieplan; 

- Meerjarenbegroting; 

- Huisvesting Westhoek en Theo Thijssen 

 

VOORLOPIG JAARPLAN ONDERWERPEN MR 2019-2020 

- Gynzy-COOL platform  

- Schoolplan 

- Intrek Kibeo/IKC 

 

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 is dat 

mogelijk. U kunt hierover contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad. 

 

De voorzitter De secretaris 

  

 

 

Tim Ravia Fleur Bakker 

 


