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1.

Inleiding

De MR van de Van Heemstraschool is een bij wet verplichte raad, waarin ouders en leerkrachten
zitting hebben. Deze Raad is ingesteld om het beleid van de school te helpen ontwikkelen en te
bewaken. De leden kunnen meepraten, adviseren, danwel instemming verlenen over beslissingen
aangaande onderwerpen die henzelf of de school/leerlingen aangaan.
De MR wil op deze manier de belangen van de diverse groeperingen in de school behartigen.
Ook u als ouder kan via onderstaande leden uw mening doorgeven, of aanschuiven bij de MRvergadering, die in principe publiekelijk toegankelijk zijn.

2.

Samenstelling van de MR

In de Raad hebben zitting: 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het
personeel. In het schooljaar 2016-2017 bestond de raad uit:
Henrico Wanders voorzitter en ouder
Marc van de Ziel lid en ouder van Hanna
André Borst
lid en ouder van Josefine
Jens Schuiling
secretaris en leerkracht
Arien Borreman
lid en leerkracht
Gerke Hoogers
lid en leerkracht
Wij hebben afscheid genomen van Ben Kort (personeelsgeleding) en ein van het schooljaar zal
Marc van de Ziel aftreden als lid van de oudergeleding.

3.

Vergaderingen

De MR vergaderde dit seizoen 7 keer.
Buiten de vergadering om hadden we regelmatig contact via de e-mail.
Besproken zijn diverse beleidsstukken waaronder:
Beleid rondom huisvesting sociale veiligheid, formatie en benoeming.
We hebben gesproken over de gang van zaken rondom het continurooster, de vakantieregeling,
de groepenverdeling, de schoolgids en het schoolplan.
Daarnaast is de voortgang binnen de school gemonitord met verschillende vaste onderwerpen
waaronder: de opbrengsten (hoe goed doen de kinderen het ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland op het gebied van rekenen, taal en spelling), de begroting van de stichting, de school
en de ouderwerkgroep (OWG).

4.

Contacten

Naast het vaste contact met de directeur hebben we o.a. contact gehad met Ben Roeten als
bestuurder, Annerieke vd Beld als IB-er en diverse andere personen.

5.

Tot besluit

De MR wil u met dit verslag een indruk te geven van de zaken waarmee we ons het
afgelopen jaar hebben bezig gehouden. Wij rekenen erop dat ouders zich, ook in het komende
schooljaar, betrokken voelen bij de school. Wij willen daar zeker aan werken.
De MR heeft daarom de intentie om regelmatig wetenswaardigheden vanuit de MR te melden in
de nieuwsbrief. De vergaderverslagen zijn terug te lezen op de website van school.

