
JAARVERSLAG  
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
DE KRIEKENHOF 
SCHOOLJAAR 2016-2017 
 
 

Vaststelling zittingsperiode MR-leden 
 
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR in haar vergadering het rooster van aftreden 
bijgewerkt. In het hierna volgende overzicht is dit na te lezen: 
 
ROOSTER van aftreden MR-leden 

Naam Gekozen Aftredend 
Oudergeleding   
Gerhard Schipper 2013 2017 

herkiesbaar 
Sjaan de Geus 2016 2020 
Teamgeleding   
Inge Waalwijk 2014 2018 

van school 
juni 2017 

Nelleke Barends 2014 2018 
 

Dit betekent dat aan het einde van dit schooljaar 2016/2017 aftredend is: 
Gerhard Schipper (oudergeleding) 
 

Jaarplan 
Binnen de MR is dit schooljaar gewerkt aan de hand van het jaarplan. In het jaarplan zijn in 
een cyclus de onderwerpen en documenten opgenomen, die binnen een schooljaar in de MR 
worden besproken. In dit plan is ook opgenomen of de oudergeleding dan wel de 
teamgeleding van de MR instemmings- of adviesrecht heeft bij de genoemde onderwerpen. 
 
Welke onderwerpen kwamen er zoal aan de orde in het afgelopen schooljaar? 
 

● Verbeterpunten uit het onderwijskundig jaarplan; 
● De lestijden voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017; 
● Cursus bordsessie. 
● Veiligheidsplan 
● De identiteit van de school 
● Evaluatie eerste jaar van de nieuwe directeur met B.Tuk. 
● De kascontrole van de Ouderraadsgelden en de TSO gelden. 
● De instroom van nieuwe leerlingen op “De Kriekenhof” 
● De PR van de school 



● Informatie over de verbouwing 
● Pestproblematiek. 
● Terugkoppeling van het ouder, leerkracht en leerling tevredenheidsonderzoek 
● Protocol externe ondersteuning 
● De gesprekkencyclus met de ouders 
● De opening van Parnassys portaal voor de ouders.  
● De inhoud van de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017. 
● De begroting voor het kalenderjaar 2017 
● Het formatieplan voor het schooljaar 2017-2018. 

 

 
Sociale Veiligheidslijst 
Op basis van deze lijst zijn verbeterpunten geformuleerd.  

 
Verkiezingen MR oudergeleding 
Wegens het vertrek van Gerhard Schipper uit de oudergeleding van de MR, zouden er voor 
de vakantie verkiezingen plaatsvinden. Dit is niet gelukt en verzet naar sept 2017.Ook is Inge  
Waalwijk vertrokken naar een andere school. Uit het personeel zal een nieuw lid moeten 
worden gekozen. Een ouder meldt zich aan en Gerhard stelt zich herkiesbaar. 
 
 
Tot zover het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2016-2017. 
 
 
 
 


