MR Jaarverslag maart 2017 - maart 2018
Net zoals in voorgaande jaren, is de MR ook in het afgelopen jaar weer actief geweest binnen onze
school. Als commissie ondersteunen en adviseren wij het LB (Lokale Bestuur) in verschillende zaken.
Zoals we al enige tijd gewend zijn, hebben we ook in het afgelopen jaar weer samen met het LB
vergaderd. De korte lijntjes en het ‘samen de schouders onder Het Fundament zetten’, ervaren wij
als een fijne en effectieve manier van werken.
De MR bestaat uit vier personen. Twee hiervan zijn ouders, de andere twee leerkrachten.
De bezetting was in het afgelopen jaar als volgt: vanuit de ouders werd de MR vertegenwoordigd
door Corina van Hemert en Theo van Berchum. Theo van Berchum zijn plaats is in het afgelopen jaar
echter grotendeels ingenomen door Vanessa Bastiaans, aangezien Theo in verband met de geboorte
van zijn derde kindje zijn taken binnen de MR voor een periode van een jaar heeft neergelegd.
Vanuit de leerkrachten werd de MR vertegenwoordigd door Jacqueline Fluit en Alie BollGroenenberg.
De GMR-vertegenwoordiging werd ingevuld door Vanessa Bastiaans (oudergeleding) en Marjan den
Hartog (teamgeleding). De GMR is vergelijkbaar met de MR, maar dan op bovenschools niveau. In de
GMR worden alle Stroming-brede zaken besproken, die van invloed kunnen zijn op onze lokale
school.

Wat heeft de MR nu precies gedaan in het afgelopen jaar?






Volgen van een Basiscursus MR (door 3 van de 4 MR-leden).
Voorbereiden van de jaarlijkse Ouderavond.
Bespreken van de kwartaalcijfers.
Bespreken van het SOP (School Ontwikkel Plan).
Meedenken op het gebied van ouderbetrokkenheid en promotie van de school.

Nieuw binnen de MR:
 Sinds januari 2018 vergadert de MR niet meer de gehele vergadering samen met het LB. De
MR-leden hebben nu allereerst een bespreking met alléén de MR-leden (van 19.30 uur tot
20.00 uur) en schuiven vervolgens aan bij het LB. Tijdens het vergadergedeelte samen met
het LB informeren zij het LB kort over hetgeen zij besproken hebben. Vervolgens worden
gezamenlijke punten besproken. Doel van deze veranderde werkwijze is om zo effectief
mogelijk te kunnen vergaderen.
Vooruitkijkend:
 Naar aanleiding van de gevolgde Basiscursus MR zullen in het komende jaar verschillende
MR-documenten onder de loep genomen worden en (indien nodig) herzien.

Ter informatie:
Als ouder is het mogelijk om de volledige notulen van de MR te ontvangen. Betrokkenheid wordt
altijd gewaardeerd in deze. Wanneer u ook de notulen van de vergadering wilt ontvangen, kunt u dit
aangeven door een e-mail te sturen naar a.boll@het-fundament.nl. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar, dus u bent ook altijd welkom om bij ons aan te schuiven. Wij hopen u hierbij een indruk te
hebben gegeven van de aanpak en vergaderpunten van de MR in het afgelopen jaar. Vragen en
opmerkingen zijn uiteraard welkom!

Vriendelijke groeten namens de MR-leden,
Alie Boll-Groenenberg

