
Medezeggenschapsraad De Schelp

Jaarverslag 2018-2019 

Het afgelopen schooljaar had de MR de volgende samenstelling:  

Voorzitter  : Peter in’t Veld,  secretaris  : Karin vd. Berg, notulist: Ineke Kooijman.  Leden   : 
Leonie Kamp, Remko Lems en Marianne vd. Beek.                             

In het schooljaar 2018-2019 zijn er 5 MR vergaderingen geweest. De vergaderingen van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn door Siebe Terband bijgewoond. 
Remko Lems en Leonie Kamp zij nieuw namens de oudergeleding, Marianne vd. Beek is nieuw 
namens de personeelsgeleding.  Naast de totaal 5 MR vergaderingen is er aan het begin van 2018 
één gezamenlijk overleg geweest met de ouderraad (OR).   

Ook is er dit jaar weer  besloten dat Ineke de notulen verzorgt. Karin verzorgt de mailcontacten, 
de post en andere zaken die opgepakt moeten worden. Verder stelt Karin aan de hand van het 
Jaarplan van de MR een conceptagenda op voor de vergaderingen. Twee weken voor de 
vergaderdatum wordt deze gemaild aan de MR-leden en Helma Heesterman. Iedereen heeft een 
week om op de agenda te reageren. Een week voor de vergaderdatum wordt de uiteindelijke 
agenda gemaild met de bijbehorende bijlages. Soms is het veel leeswerk. Dan worden sommige 
stukken al eerder gemaild naar de MR-leden.  

We beginnen om 19.30 met de reguliere vergadering en om 20.00 met de overlegvergadering. 
Dan sluit Helma, namens het bevoegd gezag, aan.  

Een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de MR is de stand van zaken vanuit de GMR. 
Opmerkingen vanuit de MR worden teruggekoppeld naar de GMR. Dit wordt steeds lastiger 
omdat de GMR stukken laat of niet op de site verschijnen. Dit is ook doorgegeven aan de GMR. 
Dit schooljaar zijn door ons de volgende GMR punten besproken;  taakbeleid, jaarplan GMR, 
begroting stichting, financieel verslag schoolbestuur en het jaarverslag van de stichting.  

Ook worden de notulen van de Ouderraad (OR) als vast agendapunt besproken tijdens de MR 
vergaderingen. Ook dit jaar is er een gezamenlijke OR/MR nieuwsbrief gemaakt. Dit jaar zijn er 
twee nieuwsbrieven gemaakt.  

Jaarlijks staan het schoolplan, , het formatieplan, het eigen functioneren van de MR, de 
schoolgids, de begroting/ jaarrekening van de school, TSO en OR, en het plan onderhoud 
gebouwen en financiën van de Schelp op de agenda van de MR. Dit jaar heeft Helma een 
evaluatie document gemaakt van de WMK-vragenlijst (sociaal veiligheidsmonitor). Deze heeft ze 
toegelicht aan de MR. Ook dit jaar heeft de MR gesproken over het zwemprotocol en is er nog 
gesproken over de ouderbijdrage aan het schoolzwemmen. 

Namens de MR,  Karin van den Berg  


