
Jaarverslag  Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018 

 

In het schooljaar 2017-2018 bestond de MR uit de volgende leden: 

Personeelsgeleding: Oudergeleding: 

Irene Roorda (voorzitter)          Kenny Ebert (notulist, GMR) 

Magda Quist          Marijke Franchimont 

Janet Minderhoud                   Karin Murre 

Annemieke Adriaansen          Vanessa Pieters 

Ineke de Koning                   Marijn Heeren (vanaf januari 2018) 

Ellen Harmsen (GMR) 

 

We hebben dit schooljaar zes keer vergaderd. 

De volgende onderwerpen  en acties zijn in de vergaderingen besproken en 

uitgevoerd. 

● We nemen afscheid van Patricia Verschoor (og) en Frederiek Huiszoon (pg) 

en verwelkomen Janet Minderhout (pg). 

● In de taakverdeling binnen de MR zijn geen veranderingen. 

● Het jaarverslag van de MR is vastgesteld 

● Er is gesproken over de invulling van de informatieavond. Het aantal 

ouders dat deze avond bezocht, viel tegen. De ouders binnen de MR 

vinden het jammer dat er maar één groep bezocht kan worden. 

● De MR stemt in met de schoolgids en met het SOP. 

● Bijna alle teamleden doen mee aan de staking. Het ingehouden loon (2500 

euro) moet nog een bestemming krijgen. 

● We krijgen informatie over het Integraal kind centrum en worden op de 

hoogte gehouden van de vorderingen, hier brainstormen we over. 

● We spreken over het bedrag dat besteed wordt aan Sinterklaas. De OR 

wordt gevraagd te kijken naar een andere verdeling van het beschikbare 

geld. 

● Er is ingestemd met de begroting. 

● Er is gesproken over het nut van de Goede doelen actie op school. Aan de 

Kinderpostzegelactie wordt niet meer meegedaan. Groep 8 gaat zelf een 

actie bedenken, groep 7 neemt deel aan “Wandelen voor water, er komt 

één actie voor groep 1 t/m 6 

● De MR staat achter het voorstel m.b.t. het vervoer van kinderen bij 

excursies/schoolreizen. Op de Cypressenhof geldt: Bij vervoer van 

activiteiten vanuit de school gaat het om incidenteel vervoer. De leerlingen 



hoeven niet per se gebruik te maken van een kinderbeveiligingsmiddel. We 

gaan wel uit van de volgende veiligheidseisen: Iedere leerling moet een 

eigen zitplaats hebben en iedere leerling moet op de goede maniwer 

gebruik maken van een autogordel. 

● Er zijn nog  knelpunten rond de veranderde schooltijden die besproken 

worden. 

● Er wordt gesproken over de nieuwe aanvangsgroep na de meivakantie. 

● De MR neemt kennis van het document Klachtenregeling. 

● We spreken over werkdrukverlichting en hoe het beschikbare geld (75.000 

euro) verdeeld wordt. 

● Enkele MR leden nemen deel aan solicitatiegesprekken. 

● Het concept jaarplan is toegelicht. 

● Kenny Ebert en Ineke de Koning komen in het nieuwe schooljaar niet terug 

in de MR. 

 


