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In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit de volgende personen
Team-geleding:
Ouder-geleding:
Walter van der Wilt (voorzitter)
Ellen Andriessen (secretaris)
Nicole Hurkmans (vice-voorzitter)
Desiree Eggen
Coen Verheij
Wendy ten Bookum
Michiel Brandhorst

De MR heeft in verschillende samenstellingen vergaderd of deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten tijdens
het schooljaar 2016-2017
Datum
Bijeenkomst
Wie
15 september
regulier overleg
MR
27 oktober
regulier overleg
MR
15 december
regulier overleg
MR
19 januari
regulier overleg
MR
23 maart
regulier overleg
MR
20 april
regulier overleg
MR
18 mei
regulier overleg
MR
15 juni
regulier overleg
MR

Besluitenlijst / Hoogtepunten
1

Voorzitter: Walter van der Wilt
Vice-voorzitter: Nicole Hurkmans
Financieel adviseur: Coen Verheij
Secretarissen: Ellen Andriessen

15 sept. 2016

Vergaderagenda 2016-2017:
 Donderdag 15 september
 Donderdag 27 oktober
 Donderdag 15 december
 Dinsdag 19 januari
 Dinsdag 23 maart
 Dinsdag 20 april
Dinsdag 18 mei
Dinsdag 15 juni
Vergaderingen zijn op school van 19.00 uur tot 21.30 uur.
2

Vaststelling MR jaarverslag 2015-2016

15 sept. 2016

3

Een nieuw lid: Marian Frankemolen (teamgeleding)

15 sept. 2016

4

Jaarplanning met als speerpunten: ONS website, Leerlingenraad, Overblijfstichting, Hygiëne,
Schooltijden en opening dependance wordt vastgesteld

15 sept. 2016

5

De MR stemt in met het voorstel van de overblijfstichting om ouders die afkopen geen dagen
terug te laten komen

15 sept 2016

6

Het plan van aanpak van de oudervereniging voor de organisatie van een zomerfeest is in
15 sept. 2016
principe akkoord. Thema moet door het team bepaald worden en de oudervereniging moet voor
draagvlak zorgen.
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7

Er wordt een nieuw gymbeleid vastgesteld waarin douchen niet meer verplicht wordt gesteld
maat wel gestimuleerd vanwege de hygiëne.

27 okt 2016

8

Verkiezingen voor de leerlingenraad worden uitgeschreven in de groepen 6 t/m 8.

27 okt 2016

9

Schoolplan voor het schooljaar 2016/2017 vastgesteld.

27 okt 2016

10

Dit jaar komen er 2 veegpieten en 2 zwarte pieten.

27 okt. 2016

11

Epco Hartog is aanwezig tijdens MR vergadering i.v.m. de GMR.

15 dec 2016

12.

20 januari vindt de eerste vergadering van de leerlingenraad plaats

19 jan 2017

13.

Communicatieplan wordt vastgesteld

19 jan 2017

14.

School heeft nog steeds een leerlingen stijging. Schooljaar 2017/2018 zal er met 6 groepen ½ 23 mrt 2017
gestart worden. Later dat schooljaar volgt nog een instroomgroep. Indien noodzakelijk zal het
Prinses Amaliagebouw in 2018/2019 met extra lokalen worden uitgebreid.

15.

Jaarrekening van de Overblijfstichting wordt goedgekeurd

23 mrt 2017

16.

18 mei 2017

17.

Er hebben zich twee kandidaten namens de ouder gemeld voor de vacature die ontstaat. Er
zullen verkiezingen worden uitgeschreven.
Het formatievoorstel voor het nieuwe schooljaar is akkoord bevonden door Meer Primair

18.

Het bedrag om overblijven af te kopen blijft volgend schooljaar ongewijzigd

18 mei 2017

19.

De leerlingen uit groep 8 die vertrekken en de leerlingenraad zal met leerlingen uit groep 6
18 mei. 2017
worden aangevuld de overige leden van de ledenraad blijven komend jaar lid van de
leerlingenraad.
Vanuit de overblijfstichting zal een nieuw speeltoestel geplaatst worden op het achter terrein
18 mei 2017
van het hoofdgebouw. De leerlingenraad heeft een advies verzonden aan de MR over de keuze
van het speeltoestel. MR neemt het advies van de leerlingenraad over en een reactie wordt
verzonden aan de leerlingenraad.
Maureen Witte woont de MR vergadering als nieuw lid namens de oudergeleding bij.
15 juni 2017

20.

21.

18 mei 2017

22.

Eind december zal er met het bestuur van de overblijfstichting gekeken worden of extra inzet
van een professional op het schoolplein nodig is.

15 juni 2017

23.

Begroting van de oudervereniging voor het schooljaar 2017-2018 goedgekeurd.

15 juni 2017

24.

Directie gaat tevredenheid onder ouders peilen die gebruik maken van Fun Learning English
lessen.

15 juni 2017
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Belangrijkste wapenfeiten MR voor schooljaar 2016-2017

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Er is ook dit schooljaar tijd gestoken in de controle van de materiële en de personele begroting. Coen
Verheij (financieel adviseur binnen de MR) heeft hier gezamenlijk met de directie aan gewerkt. De MR kan
door Meer Primair beleid steeds minder meepraten in het opstellen van de begrotingen.
De MR heeft het afgelopen schooljaar goed overleg gehad met de Oudervereniging. De oudervereniging
heeft de begroting voor de oudergelden voor het nieuwe schooljaar opgesteld.
De dependance is in gebruik genomen en de dependance is officieel geopend.
De MR heeft de jaarrekening van de Overblijfstichting goedgekeurd en er is geregeld overleg met een
afvaardiging van het bestuur. De MR zal toezicht houden op de overblijfstichting, de besteding van de
middelen en de inzet van de betaalde kracht(en).
Periodiek vindt er overleg plaats tussen de Meer Primair MR-Voorzitters. Besproken wordt hoe de scholen
apart met bepaalde thema's omgaan. Een van de onderwerpen was de reductie van leerkrachten die een
aantal scholen moesten realiseren vanwege de krimp aan leerlingen. Vanwege het feit dat de ONS nog
geen krimp heeft maar nog steeds groeit speelt dit onderwerp niet binnen de ONS.
Het communicatieplan is ge-update.
De schooltijden van de dependance en het hoofdgebouw zijn aangepast na een inventarisatie onder de
ouders. Naar aanleiding van de evaluatie van de aanpassing van de schooltijden is besloten de tijden te
houden zoals ze momenteel zijn.
De leerlingenraad is opgericht en van start gegaan. Leerlingen kunnen meepraten over diverse
onderwerpen die op school spelen. De gekozen leerlingen in de leerlingenraad zijn erg gemotiveerd.
Een lid van de oudergeleding, Nicole Hurkmans, en één lid van de personeelsgeleding, Wendy ten Bookum
nemen na dit schooljaar afscheid van de MR. Zij hebben beide de afgelopen jaren met veel inzet en
toewijding de belangen van de ouders met kinderen op ONS en de belangen van de leerkrachten binnen de
MR vertegenwoordigd.
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