
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) schooljaar 2017-2018 

 

Bezetting 
 

De MR bestaat schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen: 

 
Frank Verpaalen (personeel)    

Mieke de Weert (personeel)    (secretaris) 
Sunduz Önder (ouder)     (voorzitter)  
Emmy Verheij (ouder) 
   

Vergaderingen 
 

In het schooljaar 2017-2018 is de MR 6 maal bijeen gekomen om te 
vergaderen. 

 
Te weten:  

 
Donderdag 7 september  

Donderdag 9 november 

Donderdag 18 januari 

Donderdag 22 maart 

Donderdag 17 mei 

Donderdag 5 juli 

 

Onderwerpen  
 
7 september 2017 

Deze vergadering is gebruikt om gesprekken te voeren met sollicitanten.  
 

9 november 2017 
In deze MR vergadering hebben we het jaarverslag van de MR 2016-2017 
goedgekeurd. 

We hebben de ouderbijdrage uitgaven 2016-2017 bekeken en de ouderbijdrage  
voor schooljaar 2017-2018 is wederom vastgesteld op €30,- per schooljaar. 

 
18 januari 
Deze vergadering is gebruikt om gesprekken te voeren met sollicitanten. 

 
22 maart 

Het jaarplan van de Stroom hebben we bekeken en aangevuld.  
Ook hebben we de begroting besproken, de urenberekening en is het 
vakantierooster vastgesteld voor schooljaar 2018-2019. 

 
 

 
 
 



17 mei 

Er zal vanuit Spon (SOT) een aanbod komen voor scholing in samenwerking met 
In Holland. Onderwijsassistenten kunnen een opleiding volgen tot leerkracht. 

 
De preventie medewerker wordt benoemd door de MR voor twee schooljaren. 
Hiervoor heeft de MR een instemmingsformulier voor getekend. De MR geleding 

geeft instemming met de persoon die de taak preventiemedewerker uit zal gaan 
voeren voor twee jaar. 

De  inhoud van de schoolgids 2018-2019 is besproken en vastgesteld. De 
schoolgids wordt uitgedeeld aan alle nieuwe leerlingen en hij is verder te 
downloaden via de website. 

 
5 juli 

De OMR (oudergeleding) heeft tweemaal een uitvraag gedaan naar ouders over 
het mogelijk veranderen van de schooltijden, het 5 gelijke dagen model.   
De conclusie van de OMR is dat schooltijden blijven zoals het nu is.  

 
De PMR(personeelsgeleding) heeft het plan mbt de werkdrukverlaging en de 

invulling hiervan vastgesteld.  
 

De MR heeft instemming / advies gegeven aan: 
 

 De oudergeleding heeft ingestemd met de nieuwe schoolgids 

 De oudergeleding heeft ingestemd met het gelijk blijven schooltijden advh 
vijf gelijke dagen model 

 De ouderbijdrage blijft €30,- voor schooljaar 2018-2019 
 Het instemmen van het twee jaarlijkse contract voor de 

preventiemedewerker 

Afgelopen jaar hebben we als MR veel sollicitatiegesprekken gevoerd ivm de 

vacatures die we hadden op de Stroom. We zijn blij dat alle plaatsen weer bezet 

zijn. 

Mieke de Weert 

Secretaris MR 


