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Samenstelling en taakverdeling: 
 
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestond dit schooljaar uit: Janneke Derks, Jimmy 
Hendriks en Margot Fleuren (voorzitter). 
De teamgeleding van de medezeggenschapsraad bestond dit schooljaar uit:  Maartje van Hulten, 
Nicole Kroon/ Gianna Tirotto en Marloes Kuster (secretaris, vicevoorzitter en contactpersoon GMR). 
De informatie-uitwisseling tussen medezeggenschapsraad en ouderraad werd door de voorzitter van 
de OR en de MR verzorgd. 
De medezeggenschapsraad heeft een abonnement op het tijdschrift "MR-magazine". 
 

De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2018-2019 zeven keer vergaderd, in goed overleg 
met de directie, die bij iedere vergadering aanwezig was. Daarnaast was er 2x een gezamenlijk 
moment met de OR. 
 
 
Een aantal belangrijke onderwerpen komt jaarlijks aan bod in de MR Zo hebben we in het 
afgelopen jaar de volgende zaken besproken: 
 

 De financiën van de ouderraad  
(Financieel overzicht , begroting OR 2018-2019 en de hoogte van de ouderbijdrage); 

 Jaarplan MR 2018-2019 

 Schoolbegroting 2019-2020; 

 Het vakantierooster 2019-2020; 

 Het formatieplan 2019-2020 en de inzet van de beschikbare formatie; 

 Verdeling leerkrachten over de groepen en taken 2019-2020; 

 Het werkdrukakkoord en de evaluatie hiervan; 

 De inzet en indeling van het werkverdelingsplan; 

 Schoolplan 2019-2023; 

 Zaken vanuit de GMR die van toepassing waren op onze school. 
 

 
Andere onderwerpen komen afhankelijk van ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij in 
de MR ter sprake. In het schooljaar 2018-2019 waren dit onder andere:  
 

 In november is er op school een informatieavond gehouden rondom communiceren met kinderen. 
De MR heeft dit geregeld. Dit kan eventueel volgend schooljaar een vervolg krijgen. 

 De stakingen die dit schooljaar hebben plaatsgevonden zijn ook besproken in de MR. De MR ziet de 
noodzaak hiervan ook in. 

 Het werkdrukakkoord is na vaststellen in het team door de personeelsgeleding van de MR voor 
akkoord getekend. 

 Als MR zijn we zoekende geweest naar doelen die wij vanuit de MR als werkpunten kunnen 
oppakken voor de school. Dit in samenhang met het schoolplan. 

 



Wij hebben hier speerpunten uitgehaald die zich richten op ouderbetrokkenheid en zorg en ouders. 
Aan de hand van het speerpunt ouders hebben wij ook met de OR samen vergaderd. 

 Als MR hebben we meegedacht met de inrichting van de nieuwe leerpleinen. 

 De missie en de visie van de school zijn gedeeld en besproken. 

 De nieuwe MR leden hebben de basiscursus MR gevolgd. 
Tot slot: 
In de Nutsbul is te lezen wanneer de medezeggenschapsraad vergadert. De agenda is op te 
vragen bij de voorzitter/secretaris. De vastgestelde notulen zijn op verzoek op school ter inzage 
en worden geplaatst op de website van de school. Op de website van de school staan de leden 
van de MR en hun taken vermeld. 

 
 

  Aldus vastgesteld door de Medezeggenschapsraad, 
  Nijmegen,  13 juni 2019 

 
 

De voorzitter,   De secretaris, 
Margot Fleuren   Marloes Kuster 
 

 
 
 


