JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018
Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten welke verricht zijn door de medezeggenschapsraad (MR) en de
resultaten welke daarmee bereikt zijn gedurende de periode augustus 2017 tot en met
juli 2018. Hieronder is kort per onderwerp een verslag opgenomen.
Vergaderingen
We hebben dit jaar zes vergaderingen gepland en zes en deze daadwerkelijk
bijeengekomen. De agendapunten werden deels door de jaarplanning aangegeven, naast
zaken die de actualiteit volgden.
Samenstelling MR en verdeling van taken
• Mirjam Schot, lid oudergeleding, heeft de voorzittersfunctie sinds augustus 2015
en het contactpersoon met Titia Wagenvoort GMR lid.
• Nienke van Wijck, lid personeelsgeleding verzorgde secretariaat en notulen. Cindy Kippers
heeft haar vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof.
• Margriet aan de Stegge, lid oudergeleding
• Remco Franken, lid oudergeleding
• Jobke Rozema, lid personeelsgeleding
• Karin Vermeij, lid personeelsgeleding
GMR
Leerlingen
Roos breed waren er dit jaar maar 14 leerlingen minder.
spatie
Verkiezingen
Er zijn geen reacties gekomen op de vacature voor ouders, maar wel voor de personeelsgeleding. Marieke Ruiter
gaat plaats nemen in de GMR.
De Kol preventie app
Margriet zal namens de Holterenk en MR-lid, zich aanmelden voor de buurtpreventie app.
Activiteitenplan
Er is door de MR een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de missie van de MR is. Welke
speerpunten wij hebben voor het schooljaar 2017-2018 en welke faciliteiten hiervoor nodig zijn.
MR-statuut
Mirjam heeft het MR-statuur aangepast. De reglementen van de statuten zijn door de voorzitter van de MR en
de directeur ondertekend.
Gedragsprotocol
Suzan heeft een gedragsprotocol geschreven. De MR heeft akkoord gegeven.
Financiën groep 8 kamp
Met het huidige budget is het best moeilijk om een kamp te realiseren. Voorstel vanuit school om de eigen
bijdrage te verhogen. Dit jaar wordt er kritisch gekeken naar de financiën voor kamp, zodat we een goede
inschatting kunnen maken of er een voorstel voor een verhoging van de eigen bijdrage moet komen en hoeveel
dit zal zijn.
Algemeen directeur
De algemeen directeur van Stichting Roos, Herman Wevers gaat met pensioen. Vanaf het schooljaar 2018-2019
zal Berthold van Leeuwen de nieuwe algemeen directeur worden.

MR in beeld
De MR merkt dat er te weinig bekendheid is bij ouders, waarvoor zij bij de MR terecht kunnen. Ideeën om de MR
beter in beeld te krijgen bij ouders worden gedeeld.
Actieplan werkdruk
Maarten deelt het werkdrukplan. De feedback wordt verwerkt en de MR geeft akkoord.
Maarten gaat dit werkplan aanbieden aan Herman.
Zittingstermijn
Margriet en Remco’s zittingstermijn zal september 2018 verlengd worden, mits er geen
bezwaar komt.
MR-verkiezingen
Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zal er een actief gezocht worden naar twee nieuwe
MR-leden voor het schooljaar 2019-2020. Mirjam en Remco zullen dan uit de MR stappen. Remco
en Jobke hebben een brief voor de verkiezingen opgesteld. Deze zal in oktober 2018 gedeeld worden.
Schoolgids
Er is vanuit de MR instemming gegeven met de schoolgids voor 2018-2019.
Vakantierooster
De MR heeft instemming gegeven wat betreft de studiedagen en margedagen.

