
Kort verslag MR vergadering 16 mei 2019  

Op de MR vergadering zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen, hieronder een 

korte samenvatting.  

 

Samenwerking oudercommissie opvang  

We hebben met de lokale oudercommissie opvang gesproken over op welke punten we 

als MR kunnen samenwerken, welke zaken ook de opvang raken. We gaan elkaar op de 

hoogte houden wat er speelt, en er komt zeker een vervolgafspraak.  

De lokale oudercommissie heeft als belangrijkste doelstelling de belangenbehartiging van 

alle kinderen. Daarnaast adviseren ze over verschillend beleid (kwaliteit en pedagogiek, 

spel en ontwikkeling, veiligheid en gezondheid, voeding). Maar ook over wijzigingen op 

het gebied van openingstijden, locaties en prijs.  

 

Zaken als kwaliteit, pedagogiek, veiligheid (in en rond de school) hebben raakvlakken 

met de MR taken, zaken als voeding en prijs bijvoorbeeld helemaal niet.  

 

De afspraak is ook dat bij alle nieuwe beleidsstukken van het IKC Jan Ligthart niet alleen 

rekening gehouden wordt met de belangen van de school, maar ook met de opvang.  

 

Bezoek schoolinspectie.   

Hier hebben we met de directie over gesproken. In de vorige nieuwsbrief is hier al 

aandacht voor geweest. Er zijn altijd punten ter verbetering, maar met 2 voldoendes, 2 

ruim voldoende en 1 goed is het een mooi resultaat.     

 

Andere onderwerpen   

 

De MR heeft van een aantal zaken kennisgenomen en instemming verleend aan:  

 

-het jaarplan (de grotere doelen voor komende periode vastgesteld);  

 

-werkverdelingsplan (heette vroeger “overlegmodel”); 

 

-scholingsplan (o.a. met BHV training voor het hele personeel); 

 

-schoolondersteuningsprofiel (wat kan de school in het kader van “passend onderwijs”); 

 

-resultaat veiligheidsmonitor onder leerlingen (goede score, wel aandachtspunten) 

 

Tot zover dit korte verslag vanuit de MR. 

 

De volgende openbare vergadering is op maandag 17 juni 2019 in de ‘Groene Draad’ aan 

de Van Hogendorplaan.  

 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het mailadres van de 

secretaris: h.maarleveld@zonnet.nl 

Heeft u een vraag voor de MR, dan kunt u ons mailen. Uiteraard kunt uw vraag ook zelf 

stellen door van de inspreektijd gebruik te maken, voorafgaand aan een MR-vergadering. 

In dat geval moet u zich ook bij de secretaris aanmelden.  

 

Namens de MR,  

Hugo Maarleveld 

(secretaris) 
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