
MR Jaarverslag 2018-2019 

 

Het schooljaar 2018 start met dezelfde MR leden. 

LKR: Els Slegers, Linda van Bogget en Joske van Beers. 

Ouders: Barry Timmer, Cindy Manders, Lian Greijmans. 

 

Barry Timmer geeft in de eerste vergadering aan dat hij 

gaat verhuizen en de kinderen de school verlaten wat ook betekend dat hij als betrokken 

ouder en voorzitter van de MR afscheid gaat nemen van De Vonder. 

 

In de vergadering van 24 oktober worden 2 ouders uitgenodigd om te komen aansluiten in 

de vergadering. Mirella van de Voort zal als voorzitter aansluiten vanaf dat moment. 

 

24 oktober 2018 

In oktober is er de basiscursus MR, Lian, Linda, Joske en Cindy gaan er naartoe. 

De concept begroting van school wordt door directie gepresenteerd aan de MR voor advies. 

Concept schoolplan 2019 – 2023 wordt besproken. 

Het speerpunt, dynamischer maken van de lessen gaat vanaf dit moment gevolgd worden. 

Vanuit de GMR is ons aanspreekpunt Roel Henderikx. (de voorzitter onderhoud dit contact) 

 

12 december 2018 

Reglement en statuten van de MR worden besproken, ingevuld en vastgelegd. 

De MR heeft een digitaal platvorm, onderdeel vanuit het Prodas intranet. 

De ouder geleding heeft hier een algemene login, waar ook de informatie betreft de GMR te 

vinden is. 

Er is een nieuwe tekst voor op de nieuwe website van De Vonder geschreven. 

 

6 februari 2019 

In maart gaan de leerkrachten staken. 

De definitieve begroting wordt geaccordeerd door de MR. 

Het nieuwe schoolplan is inspectieproef en wordt ook geaccordeerd door de MR. 

Idee om een ouderpanel weer actief te krijgen is er, de invulling moet nog bedacht worden. 

Veel nieuwe collega’s / leerkrachten op De Vonder, het teamgevoel is goed. 

Schoolpoort wordt actief opgestart. 

 

 

 



 

10 april 2019 

Vakantierooster volgend schooljaar is in de GMR vastgelegd. 

Formatie van leerkrachten is nog niet rond, dit volgt later nog.  

Op 16 april is er een GMR informatie avond we gaan met een geleding hier naartoe. 

Deze avond was gericht op, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. 

De voortgang van het speerpunt dynamische lessen wordt inhoudelijk besproken. Op dit 

moment wordt er veel vastgelegd in plan van aanpak, zodat het volgend schooljaar goed kan 

gaan lopen. 

Trendanalyses worden toegelicht en besproken, actiepunten voor onze school worden onder 

de aandacht gebracht. 

Binnenkort worden proeftuintjes gedaan. (proefmomenten) In de vorm van groep 

overschrijdend werken in thema’s. Dit wordt ondersteund door “onderwijs maak je samen”. 

Cindy Manders geeft aan als ouder volgend jaar met de MR te stoppen. 

Els Slegers geeft aan als leerkracht volgend jaar met de MR te stoppen. 

 

 

5 juni 2019 

deze vergadering wordt geannuleerd. 

het schoolplan voor formaties daar wordt nog hard aan gewerkt. 

Op een later moment wordt de MR bij elkaar geroepen om de formatie voor het nieuwe 

schooljaar te bespreken. Aanpak van De Vonder is dat een minimaal percentage van de 

leerkrachten het eens moet zijn met het formatieplan, anders krijgt het geen doorgang. 

 

In het nieuwe leerjaar gaat een nieuwe leerkracht aansluiten bij de MR. 

Wie dat wordt volgt nog. 

Ook gaan we op zoek naar een nieuw ouder lid voor de MR. 

 

 


