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Samenstelling: Carolien Haver, Joyce Hooft, Jits Langedijk, Simone Bannink, Kimberly
Vermeij, Bas Maenen
Namens de MR hebben Simone Bannink en Bas Maenen zitting in de GMR
In het afgelopen jaar is het voorzitterschap overgedragen van Carolien Haver aan Bas
Maenen
In het schooljaar ’15-’16 is er 6 keer vergaderd

Afgelopen jaar is er binnen de MR een stap gezet in een verdere professionalisering. Er wordt nu
gewerkt met een standaard agenda, de rol van secretaris is bij 1 persoon belegd. Mede door de
leerpunten uit de gevolgde MR bijscholing heeft de MR haar sparringsrol actiever opgepakt. Intern
werd de directie aangesproken om de rol (advies- en instemmingsplicht van documenten) van de MR
te respecteren en is de positie van het recent gevormde SMT ter sprake gebracht. De formele
besluitvorming van de MR is eveneens actiever opgepakt. Extern is er middels het publiceren van de
notulen en het openen van een eigen mailadres gewerkt aan de communicatie richting de ouders.

Belangrijke onderwerpen die in het jaar ’15-’16 zijn behandeld
De MR heeft een vaste rol in bij een aantal onderwerpen zoals het vaststellen van de vakanties,
vacature-management, formatieplan, toetsen van de Management Rapportage, rapportage Passend
onderwijs. Daarnaast heeft de MR zelf een aantal onderwerpen ter sprake gebracht: omgaan met
Sponsoring, Klachtenmanagement, invoeren Type-cursus, Communicatie.
Het meest in het oog springend afgelopen schooljaar was de rol van de MR bij het invoeren van het
Continu Rooster. Op initiatief van de MR is verzocht dit proces extern te laten begeleiden. Na de
informatie-avond is een kerngroep geformeerd die haar plannen aan de eveneens gevormde
klankbordgroep heeft gepresenteerd. Dit schooljaar ’16-’17 is het continu rooster ingevoerd.

Ambitie ´16-´17




Verder ontwikkelen van de positie van de MR in de school.
De MR heeft tevens een actieve rol in het aanstellen van een nieuwe directeur voor de
school.
Zitting in de GMR

