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Namens de MR: Ida van de Meulenhof, voorzitter MR 

 

Samenstelling van de MR 

Oudergeleding:  Ida van de Meulenhof, voorzitter, lid sinds 2017 

Anita Krimp, lid sinds 2017 

 

Teamgeleding:  Iris Hollander, lid sinds 2016 

   Michelle Rorije, lid sinds 2017 

 

Vergaderingen 

De MR heeft 7 keer regulier overlegd. De jaarvergadering was gekoppeld aan een reguliere 

vergadering. Daarnaast vond er één keer een bijscholingsactiviteit plaats, georganiseerd door de 

GMR. 

Afgelopen jaar is, net als voorgaande jaren, gewerkt met een afgestemde jaarkalender. Deze is 

afgestemd met de MR/leden en de directie van de school. De jaarkalender geeft duidelijkheid over 

de vergaderdata en de stukken die worden behandeld. 



Jaarverslag MR 2017/2018 

Algemene beschouwing 

Onderwijskundige plannen 

Obs de Bundel heeft het basisarrangement van de inspectie.  

Dit jaar aan de slag geweest met: 

- Groepsdoorbrekend werken met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen 

- Vervanging van de borden 

- Plan voor vervanging hardware 

- De didactische vaardigheden verbeteren 

 

Formatie 

T= 0 meting van oktober volgde een prognose voor de eerste schooldag voor 2017-2018 van 97 

leerlingen. Daadwerkelijk werd er gestart met 90 leerlingen. Dus dat is een gunstig resultaat. 

Het schooljaar werd gestart met een vervanger in groep 3/4 en een vervanger in groep 6/8. In de 
combinatiegroep 5/7 startte een ervaren leerkracht vanuit de mobiliteit. Kort na de start viel deze 
leerkracht een paar weken uit. In februari gebeurde dat weer met klachten die wezen op een 
langdurige vervangingssituatie.   
In november besloot de toenmalige directeur in overleg met het bestuur De Bundel los te laten. 
Vanaf 1 januari kwam er een interim-directeur.  
Vlak voor de herfstvakantie besloten 3 ouderparen om hun kinderen naar een andere school te doen. 

Dat leverde bij een aantal andere ouders onzekerheid op over de koers en de communicatie van de 

school naar ouders toe. De directie heeft advies gevraagd bij de oudergeleding van de MR.  

Directie 

De MR is in gesprek geweest met het CvB over de invulling van de directie. N.a.v. dit gesprek heeft de 

MR een gesprek gevoerd met een kandidaat directeur. Hier heeft de MR een negatief advies over 

gegeven.  

Ouderbijdrage 

De MR heeft op gebruikelijke wijze de ouderbijdrage vastgesteld en geïnd. De werd met €4,- euro 

verhoogd omdat er al enkele jaren niet verhoogd. Vanaf dit jaar zal er ieder jaar met een lager 

bedrag verhoogd worden. Bijna alle ouders hebben betaald. Groep 8 heeft een lagere bijdrage ivm 

geen schoolreisje. Kamp is door iedereen betaald. 

De MR blijft bij het standpunt dat betalen altijd tot de mogelijkheden behoort. Ouders die te weinig 

middelen hebben kunnen contact leggen met stichting leergeld. Zij moeten dit initiatief wel zelf 

nemen. Ouders die dit verzuimen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van 

hun kind. Het is niet aan de school of aan de andere ouders om dit te financieren. 

Stichting Leergeld is afhankelijk van vrijwillige bijdrages. Leerplein055 heeft besloten op 

stichtingsniveau een bijdrage per leerling te leveren. Daarom wordt er geen bijdrage van de MR 

geleverd aan stichting leergeld. 

 

 



Jaarverslag MR 2017/2018 

GMR 

Notulen GMR worden besproken in de MR. School werd vertegenwoordigd door Iris Hollander.  

TSO   

Ondergebracht bij Bloom. Er zijn geen bijzonderheden te melden in het afgelopen jaar. 

Schoolplein 

Er zijn 3 zaterdagen geweest dat ouders en team het schoolplein hebben opgeknapt. Er zijn banden 

geplaatst en er is groen geplant. Ook is de grond onder het duikelrek opgehoogd en is er een 

buitenkeuken gemaakt. Het speeltoestel moet nog geplaatst worden. 

Contact met de achterban 

Stichting De Ouderraad: 

De penningmeester van de stichting de Ouderraad beheert de gelden uit de stichting. Het contact 

met de penningmeester verliep via personeelsgeleding van de MR. 

Activiteiten commissie 

Aan het begin van het jaar wordt de begroting vastgesteld voor de te organiseren activiteiten door 

de Activiteiten Commissie (AC). De financiële afhandeling verloopt verder via de penningmeester van 

de Stichting De Ouderraad.   

Schoolteam: 

De teamgeleding van de MR vertegenwoordigd de MR in de teamvergaderingen. De notulen van de 

MR liggen na goedkeuring ter inzage voor alle teamleden. 

 

Ouders: 

Met de ouders is gecommuniceerd via de maandinfo, e-mail en mondeling. 

Er is dit jaar 1x gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de openbare vergaderingen van de MR bij te 

wonen.  
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Besluiten 

Akkoord op groepsindeling 

Akkoord op begroting 

Akkoord op jaarrekening 

Akkoord op hoogte ouderbijdrage 

Akkoord huur springkussen voor Koningspelen 

Akkoord Taaksbeleidsplan 

Jaarverslag MR 17-18 

Akkoord niet invoeren continue rooster 

Akkoord besteding gelden werkdrukregeling 

 

Advies: 

Advies over invulling directie 

 

Besproken:  

Kennisgenomen van: Formatie, mobiliteitsplan, tussenopbrengsten, jaarverslag, taakverdeling 

directie 

  

 


