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Om ouders beter te informeren over wat er zoal besproken wordt op de maandelijkse MR 
vergadering, wordt na de maandelijkse MR vergadering een verslagje op de website 
geplaatst. De belangrijkste punten die specifiek voor ouders van belang zijn worden hier 
nader uitgelicht. 

Verslag van de MR van 15 juni 

Vergaderdata MR en GMR 2015-2016 

De MR-vergaderdata voor komend schooljaar zijn op maandagavond en als volgt 
vastgesteld: 

7 september, 2 november, 30 november, 11 januari, 15 februari, 14 maart, 18 april, 23 mei, 
en 27 juni. 

De GMR komt bijeen op dinsdagavond 8 december en 22 maart en woensdag 1 juni. 

Jaarplan 2015-2016  

Met Jeroen (schoolleiding) is gesproken over een aantal specifieke onderwerpen in het 
Jaarplan. 

De MR vindt het wenselijk het Jaarplan waar mogelijk nog specifieker te formuleren met 
duidelijker doelstellingen. Afgesproken wordt dat de eerste vergadering volgend schooljaar 
Jeroen de MR een korte presentatie geeft over het Aagjesproject. Ook wil de MR inzake ICT 
meer concreet de route weten om het ICT-plan te verwezenlijken, hierop komt Jeroen de 
volgende vergadering terug. 

De MR stemt in het met Jaarplan 2015-2016 

Professionaliseringsplan 2015-2016 

De medewerkersgeleding van de MR  stemt in met het professionaliseringsplan 2015-2016. 

Gezonde school 

In vervolg op de discussie in de vorige MR-vergadering wordt de mogelijkheid onderzocht  
om schoolfruit aan te bieden op school.  

MR verkiezingen 

Er zijn vier kandidaten  en vrijdag 18 juni worden de stemmen geteld die in de stemboxen 
op school zijn gedeponeerd of bij medewerkers zijn ingeleverd. Maandag 22 juni  is bekend 
wie ons volgend jaar in de MR komt versterken. 

Vergaderprogramma 2015-2016 

Aan het begin van volgend schooljaar zal een indeling gemaakt worden van elk jaar 
terugkerende onderwerpen per vergadering. Aan de hand van een tijdsaanduiding en een 
tijdsbewaking per onderwerp willen wij  komen tot een effectieve manier van vergaderen, 
waardoor meer tijd overblijft voor een presentatie of discussie. 

Rookbeleid basisschool 

Net als bij het Voortgezet onderwijs van de Werkplaats het geval is, komt er bij het hek 
van de WPBO een bord dat aangeeft dat men een rookvrij schoolplein betreedt. Volgend 
jaar zullen we kijken hoe wij nog meer kunnen aansluiten bij het certificaat “Gezonde 
School” wat het VO mag voeren. 

Besluitvorming MR  



Instemmingsbesluiten van de MR die grote veranderingen tot gevolg hebben ( zoals recent 
besluit Avondvierdaagse) zullen zorgvuldiger genomen worden. De MR zal bij zodanige 
besluiten onderzoeken of een ouderenquête gerechtvaardigd is en om tijd vragen bij de 
schoolleiding voordat  de nieuwe situatie wordt gerealiseerd.


