
 

 

Jaarverslag MR 2018-2019 

 

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten tijdens de MR-vergaderingen van schooljaar 

2018-2019. 

Oudergeleding: Sylvia, Ilse en Jeroen       Leerkrachten: Irma, Inge en Loes 

Adviseur en input actuele informatie: Harrie (directeur) 

 

Okt 2018 

De wet AVG heeft tot gevolg dat Social schools het communicatiemiddel voor ouders en 

school/leerkracht wordt zodat we aan de eisen voldoen. De leerkrachten werken ook met een ander 

systeem Teams en met Parnassys om veilig over kinderen te kunnen communiceren. 

Het speelplaatsplan is klaar, de financiering nog niet, Hans Derks (voorzitter Kempenkind) neemt 

contact op met de wethouder. De MR vraagt in hoeverre sponsorring door bedrijven kan (mag dit 

zichtbaar?) 

Verkeer de Zoen en Zoef werkt goed voor onze ouders. Gedurende het jaar zal er af en toe gekeken 

worden of het nog goed werkt. Er komt nog een invalideparkeerplaats bij.                                                   

De Kapelweg-situatie (het witte vlak op de weg) baart ons zorgen doordat voor niemand duidelijk is 

wat dit betekent. Aangezien er vele kinderen van onze school daar moeten oversteken willen we 

graag dat er nog eens naar gekeken wordt. Harrie (directeur) neemt contact op met de gemeente. 

De werkdrukverlagingsgelden zijn naar vakleerkrachten (muziek en handvaardigheid/tekenen) 

gegaan. De procedure van inspraak (door leerkrachten) is goed verlopen.  

 

Nov 2018 

Kwaliteitskaarten: Op bestuursniveau wordt d.m.v. kwaliteitscyclus de kwaliteit van scholen 

bewaakt. Het schoolplan is daar ook onderdeel van. Voor onze school komen er ook vragen in de 

enquête over Dalton. De GMR bewaakt de kaders van het onderzoek. 

Nieuwe CAO: taak MR is bewaken van de uitvoering. Onze school werkt met het overlegmodel bij 

het invullen van de jaartaak per leerkracht. De verhoging van salaris geldt alleen voor de 

leerkrachten niet voor intern begeleiders en directie. De verplichtingen naar vervangers toe zijn 



veranderd het wordt nu gemakkelijker om invalkrachten te vragen zonder dat je daar meteen 

verplichtingen aanhebt. 

Verkeersituatie Kerkstraat- Kapelweg: De gemeente vindt aanpassingen niet nodig. De directie van 

Wereldwijs en Jacobus wel. We besluiten als MR een brief te schrijven naar de gemeente om onze 

zorg uit te spreken. 

Jaarplan en schoolgids zijn goedgekeurd. 

 

Jan 2019 

Verkeer: De brief is ondertekend door de MR en de ouderraad van onze school en wordt verstuurd. 

Glas: Op verzoek van de directie wordt het glas onderzocht in het gebouw op veiligheid. Dit voldeed 

niet wat betreft de toiletten en de conciërgeruimte en dit wordt vervangen door de gemeente. De 

gemeente en directie (KCE) hebben nog discussie over de normen van enkele ramen. De school gaat 

voor de veiligheid van de kinderen. 

Begroting: Deze is bekeken en besproken. De MR heeft alleen adviesrecht in deze. 

Draaiboek MR en infoboekje: deze zijn aangevuld/veranderd waar nodig . 

 

Februari 2019 

Website m.b.t. de MR wordt bijgewerkt zodat deze weer actueel is. 

Vierde kleutergroep : De MR geeft te kennen dat het voor nu goed is (op leerplein) maar dat het fijn 

zou zijn dat er ook naar de toekomst gekeken wordt, het gebouw is nu al te klein. Wat als de groei 

blijft doorzetten? Ons advies: graag naar ouders toe aangeven dat er aandacht voor is en mocht er 

meer duidelijk worden ook deze informatie delen. De informatieavond over de vierde kleutergroep 

is door de ouders als erg prettig ervaren. 

Verkeer: Silvia (voorzitter MR) gaat naar de gemeente (uitnodiging hiervoor gehad) zij woont  in 

deze buurt kent de situatie het  best. Zij verifieert vooraf of omwonenden bezwaar hebben gemaakt 

en zo ja waarover. 

Schoolplan: Vele doelen zijn behaald, komend schooljaar is dit anders van opzet omdat dan de 

nieuwe kwaliteitskaarten worden gehanteerd. 

Draaiboek en infoboekje zijn definitief gemaakt 

April 2019 

Verkeer: Roy Cornelissen van de gemeente gaat na overleg zich inspannen voor een zebrapad en 

een zijde van de straat wordt eenrichtingsweg. De MR is hier tevreden over. 

Werkverdelingsplan/ formatieplan/ bestuurformatieplan. 

Het bestuurformatieplan komt bij de GMR (gezamenlijke MR van meerdere scholen) aan de orde. De 

PMR (personeelsgeleding) geeft instemming voor het werkverdelingsplan, we hadden al het 

overlegmodel dus verandert er nu niet zoveel. 



Ondersteuningsgelden. De inzet van de extra ondersteuningsgelden worden besproken tijdens de 

studiedag met het onderwijzend personeel. 

Cursus Ilse geeft aan een MR-cursus te willen volgen. Loes geeft dit door aan de GMR. 

 

Juni 2019 

Mr-cursus  Ilse heeft de cursus gevolgd en vraagt of er komend jaar een activiteitenplan kan worden 

opgesteld. Dit gaan we doen. 

Startgesprekken in de groep 4 t/m 8. De ervaringen zijn besproken, niet alle afspraken zijn 

nagekomen. Het was voor iedereen nieuw, komend jaar hier alert op zijn. De meeste ervaringen 

waren positief. 

Komend jaar op de agenda terug laten komen: Bovenschoolse afdracht, waar wordt het geld aan 

besteed? 

Afscheid van Sylvia (voorzitter) na 8 jaar als lid van de MR, heel hartelijk bedankt voor je inzet!! 

Meteen na de vakantie wordt er gezocht naar een nieuw ouder-MR lid en eventueel voor de 

personeelsgeleding. 

 

Gezamenlijk afsluiting van het schooljaar met de ouderraad en schoolraad. 

 

 


