
 

 

 

Jaarverslag MR 2016-2017 

 

Samenstelling MR schooljaar 2016/2017 

Teamleden: Tjalde, Siet, Doreen, Marjo en Yvonne (voorzitter) 

Ouders: Pieter, Bas, Arjan, Remmelt en Geraldine (secretaris) 

 

Organisatorische zaken 

 De MR overlegt normaliter 5x per jaar. Afgelopen schooljaar is er 3x vergaderd 

omdat er minder onderwerpen te bespreken waren (m.u.v. onderstaande). 

 De MR heeft advies gegeven inzake de kwaliteitsmonitor 2016/2017. 

 De MR heeft ook advies gegeven betreffende het jaarverslag van de 

Pinksterbloem 2015 - 2016. 

 De MR heeft de begroting 2017 goedgekeurd. 

 De MR heeft het formatieplan besproken en goedgekeurd. 

 De MR heeft het rooster voor vakantie- en studiedagen 2017-2018 besproken 

en goedgekeurd. 

 Protocol MR is opgesteld en verspreid. 

 

Overige beleidszaken 

 Openstaande vacatures waren dit jaar zo goed als ingevuld. Het lerarentekort 

blijft wel een zorg voor de toekomst. Vanuit de MR denken we mee. Op dit 

moment is er geen lerarentekort op de Pinksterbloem. 

 

Praktische zaken 

 Remmelt neemt per einde schooljaar afscheid van de MR (en school). De MR 

zal na de zomervakantie verkiezingen uitschrijven om een nieuw lid te werven. 

 We willen  vanuit de MR wat zichtbaarder worden voor alle ouders. De MR zou 

begin 2017 met een campagne komen. Dit is nog niet gebeurd, maar staat wel 

op de actielijst. Wellicht dat de MR verkiezingen de zichtbaarheid zal vergroten. 

 

Verkeersveiligheid rond de school 

Leden van de MR vertegenwoordigen de school in de klankbordgroep van het project 

Herinrichting Weesperzijde. De zorgen en wensen van de school zijn duidelijk kenbaar 

gemaakt tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep. De gemeente is met onze 



zorgen en wensen en die van andere belanghebbenden aan de slag gegaan en zal in 

het najaar van 2017 met een ontwerp komen. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Binnen STAIJ is een GMR ingesteld waar periodieke vergaderingen zijn, waarover 

schooloverstijgende zaken wordt gesproken die op STAIJ-niveau besloten moeten 

worden. Het gaat hierbij om o.a. financiën, huisvesting, meerjarenbegroting en 

formatie. Notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden om de website van 

STAIJ. 


