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Samenstelling en bezetting MR. 
Oudergeleding:  
Audrey Kramer, voorzitter vanaf feb 2016 en lid GMR. 
Rogier Diepenmaat, secretaris vanaf april 2015. 

Leraren geleding: 
Josefien van Geluk, tot maart 2017 
Adry Bakkum, vanaf nov 2015. 

Directie 
Rob van Tricht. Per sept. 2016. Hoewel de directeur van onze school formeel geen lid van 
de MR is, heeft Rob alle vergaderingen bijgewoond. 

Contact met achterban. 
De MR is het afgelopen jaar betrokken geweest bij het organiseren van de 2 
bijeenkomsten “helpende handen”. Hierin komen de diverse commissies en 
klassenouders bijeen om actuele onderwerpen te bespreken. In het komende jaar zal deze 
groep ouders “de ouderkring” heten. 
Het afgelopen schooljaar heeft de MR (oudergeleding) 1 inloopspreekuur gehouden voor 
ouders met vragen. Vanwege zeer beperkte inloop, en omdat het e-mail adres van de MR 
goed gevonden wordt, is het hierbij gebleven. Via de mail zijn meerdere vragen en 
onderwerpen ingebracht door ouders. 
Ook zijn er regelmatig berichten in de nieuwsbrief geplaatst over de ontwikkelingen. 

Activiteiten 

De MR vergaderde in totaal 7 keer.  



De laatste van deze 7 bijeenkomsten bestond uit een etentje waarbij er afscheid genomen 
werd van Audrey als voorzitter van de MR. 
De belangrijkste onderwerpen en of acties van het afgelopen jaar waren: 

• Diverse acties op het gebied van hygiëne en schoonmaak;  
- Er zijn nieuwe afspraken met de schoonmakers gemaakt om hun 

werkzaamheden uit te breiden en hierdoor hoeven de ouders niet meer op 
vrijdag de klassen schoon te maken. Evaluatie van dit besluit zal komend jaar 
op de agenda staan.  

• Met het bedrijf Vendor is besloten niet verder in zee te gaan voor wat betreft de 
levering van meer zeep-, toiletrol- en handdoek dispensers. Evaluatie van hygiene 
in de toiletten blijft wel een aandachtspunt. 

• Het geactualieerd ondersteuningsprofiel is aangeboden aan en goedgekeurd door 
de MR 

• Het bestuurs formatieplan 2017 is aangeboden aan en goedgekeurd door de MR 
• Het onderwijskundig jaarplan 2016-2017 is aangeboden aan en goedgekeured 

door de MR. 
• De MR heeft ingestemd met de verantwoording ouderbijdragen 2016.  
• Het formatieplan 2017 is voorgelegd en besproken met de MR. 
• De MR heeft ingestemd met het voornemen om Windekind te laten overnemen 

door een externe partij. De onderhandelingen hierover lopen nog. 
• Er is ingestemd met een nieuwe manier voor het innen van de ouderbijdrage. Dit 

zal via een webapplicatie gaan gebeuren en zou een besparing op de 
administratieve lasten moeten opleveren. 

• De MR heeft ingestemd met het plan om via crowd funding een uitgebreide 
verduurzaming van de school te financieren. Het gaat hier om het plaatsen van 
nieuwe plafonds voorzien van led verlichting en infra rood verwarming. De 
stroom voor deze voorzieningen zal opgewekt worden door meer 
zonnecollectoren op het dak van onze school.  

• De MR nam deel aan de GMR overleggen. 
• De MR houdt nauwgezet de ontwikkelingen die volgen uit het RI&E (risico 

inventarisatie en evaluatie) rapport in de gaten, en is tevreden met genomen acties 
en gemaakte afspraken. 

• De telefonische bereikbaarheid van de school in de ochtend is verbeterd. 
• Het onderwerp van “te vaak teveel ouders in de school” is uitgebreid besproken. 

Hier zijn acties op ondernomen en is naar ouders toe over gecommuniceerd.  
• De MR is betrokken bij het opstellen van een social media protocol voor onze 

school.  

Onderwerpen voor het komende jaar  
Voor het komende schooljaar heeft de MR een jaarplanning met onderwerpen die per 
periode aan bod zullen komen. 
Daarnaast zullen nog lopende onderwerpen en acties uit het afgelopen schooljaar op de 
agenda van de MR geplaatst worden. 



Onderwerpen die het komende jaar op de agenda van de MR zullen staan (terugkeren) 
zijn: 

• De overname van Windekind. 
• Het social media protocol. 
• Het contact tussen onderbouw en bovenbouw over de inhoud en nivo van de 

engelse les. 
• Evalueren van Wiscollect. 
• De 2 jaarlijkse enquete van Ithaka. 
• Evalueren van de nieuwe afspraken rondom schoonmaak en hygiene op school 

(aangestelde leraar voor handoeken). 
• Een eventuele voordracht over social media door een antroposoof. 
• Evaluatie van het onderwijskundig jaarplan 2016-2017. 
• Contact met de ouderkring over lopende zaken en activiteiten. 

Vacature MR 
Vanaf komend schooljaar is er een vacature in de oudergeleding van de MR. Het 
afgelopen jaar heeft de MR actief gezocht naar nieuwe leden. Tot op heden zijn er geen 
aanmeldingen voor de vacature. 


