MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. BASISSCHOOL HEECKEREN GOOR
JAARVERSLAG 2016/2017
Door middel van dit jaarverslag wil de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Heeckeren
de ouders en leerkrachten informeren over de onderwerpen die besproken zijn tijdens de
vergaderingen in het afgelopen schooljaar. De MR heeft advies- en instemmingsrecht ten
aanzien van belangrijke onderwerpen zoals onderwijsbeleid en organisatie van de school. De
vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.
Samenstelling MR
De samenstelling van de MR was in het afgelopen jaar als volgt:
Namens de leerkrachten: Linda Lubberink (secretaris), Ruben Oberink (penningmeester en
tijdelijk voorzitter) en Mireille Kiezenbrink.
Namens de ouders: Nienke Haafkes, Rogier Reedijk en Hugo Eijkelkamp. In oktober 2017 heeft
Nienke de taak van voorzitter van Ruben overgenomen.
Terugblik op het afgelopen jaar
Er werd het afgelopen jaar zeven keer vergaderd, inclusief de openbare jaarvergadering in
oktober 2016. De volgende onderwerpen zijn besproken:
- De interne audit, waarbij onze school werd bezocht door een visitatiecommissie. Dit
waren allemaal mensen die zelf binnen Keender werkzaam zijn. Het was een fijn bezoek.
- Het kunstgrasveld. We hebben n.a.v. de slechte berichten over de rubberen korrels de
korrels laten verwijderen. Hier is het positieve eindsaldo van de MR ook voor gebruikt.
- We waren afgelopen jaar fruitschool en dit is door iedereen als zeer positief ervaren.
Ook komend schooljaar worden we weer fruitschool.
- De samenwerking met BEO logopedie. Erg fijn, want nu kunnen kinderen onder
schooltijd behandeld worden.
- De samenwerking met Aveleijn wat betreft het onderhoud van het schoolplein.
- Het tevredenheidsonderzoek.
- Het opnemen van een aantal vluchtelingenkinderen op onze school.
- De formatie en de indeling van de groepen.
- Het jaarplan voor het komende schooljaar. Het jaarplan geeft weer waar we het
komende schooljaar aan gaan werken.
- De nieuwe stukken voor de schoolgids.
- De financiële situatie en de begroting van de school en de MR. Dit is allemaal met een
positief saldo afgesloten.
- Het afscheid van Truus van Aarnhem. Een geweldige dag!
Bovenstaande punten zijn ook te lezen in de notulen van de MR. Deze notulen worden na
goedkeuring op de site van basisschool Heeckeren geplaatst.
Keender en GMR
Keender heeft dit schooljaar de samenwerking beëindigd met dhr. Bühler. Op dit moment is er
nog geen opvolger. De procedures zijn nog in volle gang. .
De GMR heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het zoeken naar een nieuwe
bestuurder en ook was het passend onderwijs een belangrijk onderwerp. De informatieavond
van de GMR ging dit jaar ook over passend onderwijs binnen Keender.

