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Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De MR is
bevoegd om over punten die met school te maken hebben te praten en adviezen te geven aan de school.
Elke vergadering van de MR is openbaar. De data van de MR vergaderingen staan vermeld in de nieuwsbrief
van de school en in de agenda van het ouderportaal, deze is ook in te zien via de website van school.
De MR heeft het afgelopen jaar 9 keer vergaderd. Het afgelopen jaar was evenals het voorgaande
schooljaar, een bijzonder schooljaar i.v.m. Corona en de benoeming van een nieuwe directeur.
Er zijn zowel bestuurlijke als schoolse zaken besproken. Tijdens elke vergadering worden er vaste punten
besproken: actuele zaken en ontwikkelingen, jaarlijkse MR vergaderstukken / schoolse zaken, GMR en
mededelingen van de directie.

Schoolse zaken die besproken zijn in de MR:
▪
Jaarplan onderwerpen school 2022-2023
▪
Jaarevaluatie school 2021-2022
▪
Vaststelling Schoolgids 2022-2023
▪
Formatie schooljaar 2022-2023
▪
Vervangingsproblematiek
▪
Vakantieregeling 2022-2023
▪
Activiteiten/gebeurtenissen die
betrekking hadden op het Coronavirus,
die niet door konden gaan of aangepast
moesten worden.
▪
Uitslag ouderenquête 2021-2022
▪
Uitslag leerlingenquête 2021-2022
▪
Contactavonden
▪
Financiële vraagstukken school en OV
i.v.m. nieuwe wet- en regelgeving
Ouderbijdrage
▪
Koffiegelden op kosten van de school en
niet meer van de OV
▪
Huisvestingszaken; brievenbus ed.
▪
Midden opbrengsten, eindopbrengsten
▪
Leerling prognose
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Communicatie binnen het team; o.a. een
digitale gezamenlijke agenda ingevoerd.
Communicatie richting ouders; volledig
via het ouderportaal
Vragen gesteld vanuit ouders
Sponsoring
Voortgang plein door pleincommissie
Aankondiging om de binnenkant van de
school een update te geven.
Procedure werving en selectie nieuwe
directeur
NPO gelden
Zicht op ontwikkeling; werken met
periodeplannen en efficiënter werken
met Parnassys.
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