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JAAROVERZICHT MR SCHOOLJAAR 2018-2019 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Leden 
 

 
Personeelsgeleding 2018-2019 

 Marjo van den Berg 

 Tirza Debetz 

 Thijs Vaessen 
 

Oudergeleding 2018-2019 

 Ingrid Bischoff 

 Metske Boersma (voorzitter) 

 Maurice Habets  

 Ronnie Mullers (secretaris) 
 

Directie 2018-2019 
(geen lid maar wel iedere vergadering uitgenodigd en aanwezig) 

 Christa Somers-Schneiders      
 
 

2. Verkiezingen  
 

Aan het einde van schooljaar stopten 3 leden met de MR, namelijk; Ingrid 
Bischoff, Metske Boersma, en Maurice Habets. Er zijn verkiezingen 
uitgeschreven, waarbij 2 nieuwe MR leden de laatste vergadering hebben 
bijgewoond. 
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3. Vergaderingen 

 

 27-09-2018 

 20-11-2018 

 21-02-2019 

 16-04-2019 

 20-06-2019 

  
 

4. Onderwerpen 
 
27-09-2018 

o Vaststellen Jaarplanning MR vergadering 

Is vastgesteld. 

 

o Vaststellen MR-jaarverslag/ publicatie op website 

Is vastgesteld. 

 

o Stand van zaken kind centrum 

Stand van zaken wordt besproken 

 

20-11-2018 
o De route naar het nieuwe schoolplan 

Het stappenplan is goedgekeurd.  

 

o Resultaat jaarlijkse evaluatie protocol veiligheid op school. 

Besproken en acties ondernomen 

 

o Werkverdelingsplan 

Plan besproken 

 

o Tussenevaluatie operationeel jaarplan 

Operationeel jaarplan geëvalueerd 

 

o 1 oktober telling + consequenties 

Besproken 

  

o Terugkoppeling van de monitorrapportage 

De monitorrapportage wordt besproken en toegelicht. 

 

o Info groep 8 verder verloop school carrière 

Besproken 
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21-02-2019 
 

o Schoolplan 2019- 2023 (eerste concept in bijlage) 

 Schoolplan besproken 

 

o Begroting 2019- 2020  

Begroting doorgenomen 

 

o SOP  

School ondersteuningsprofiel doorgenomen en akkoord bevonden. 

 

o Terugblik eerste half jaar WereldSter (wat ging goed, wat niet, en hoe 

wordt dit verder aangepakt? – bijv. rapporten) 

Samenvoeging heel positief is verlopen. Besproken wat niet goed is gegaan en wat 

wel goed is gegaan. 

 

o Cluster Meerssen 

Cluster Meerssen Innovo besproken, het betreft een ontwikkeling die positief is voor 

de hele organisatie en wordt ook door het bestuur van Innovo gesteund. 

 
16-04-2019 
 

o Introductie nieuwe MR leden  

De vacatures voor de oudergeleding MR zijn door de verkiezing vervuld.  

 

o Jaarplan en schoolplan 2019/2020, tweede keer 

Jaarplan en schoolplan 2e keer doorgenomen en besproken 

 

o Begroting 2019/2020, tweede keer  
 

Begroting 2e keer doorgenomen en besproken. 

 

 

o Vakantie/ activiteitenplanning 2019/2020  

De totstandkoming van de vakantieplanning 2019-2020 wordt besproken.  

 

o Groepsindeling 2019/ 2020 

Groepsindeling criteriums besproken.  

 

o Isy 

Doel en functionaliteiten ISY besproken 
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20-06-2019 

o Jaarplan en schoolplan 2019/2020, instemming 

Jaarplan en schoolplan besproken en MR stemt in met jaarplan en schoolplan. 

 

o Begroting 2019/2020, instemming 

MR stemt in met begroting. 

 

o Schoolgids 2019/2020 * 

Concept besproken 

 

o Formatieplan 2019/2020 

Formatieplan besproken 

 

o Werkverdelingsplan 2019/2020,  

De P-MR heeft dit goedgekeurd. 

 

o Groepsindeling 2019/ 2020 

Groepsindeling besproken.  

 

o Laatste schoolweek programma, lesrooster/ afscheid groep 8 

Uitleg gekregen over gemaakte keuzes inzake laatste schoolweek  

 

o Klassenindeling “voorkeur kinderen” 

Beleid klassenindeling besproken.  

 

o Vergaderdata 2019/ 2020 

Voorstel MR vergadering besproken 

 

 
 
 

 
5. Schooljaar 2018-2019 

 
Het beloofde een spannend jaar te worden en dat was het ook. Tijdens het begin van 
het schooljaar was het heel erg hectisch, iedereen moest zijn plaatsje zien te vinden. 
Na een mooi openingsfeest was het allemaal wennen en gedurende het schooljaar 
werden alle plooien glad gestreken, kortom de fusie is geslaagd. 
 

6. Slot 
 

De MR ervaart wederom de onderlinge samenwerking en die met de directie prettig 
en constructief. De 3 MR leden waarvan afscheid is genomen, zijn bedankt tijdens 
het uitzwaaimoment van groep 8. 


