MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL HEECKEREN GOOR
JAARVERSLAG 2018/2019

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 de organisatie van de school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.

Samenstelling MR 2018-2019
De samenstelling van de MR was in het afgelopen jaar als volgt:
Namens de leerkrachten: Linda Lubberink (secretaris), Ruben Oberink (penningmeester) en
Mireille Kiezenbrink.
Namens de ouders: Nienke Haafkes (voorzitter), Rogier Reedijk, Hugo Eijkelkamp, Marjan
Vaneker (schaduwlid) en Sebastiaan de Beer (schaduwlid)

Terugblik op het afgelopen schooljaar
Er werd het afgelopen jaar zeven keer vergaderd, inclusief de openbare jaarvergadering in
oktober 2018. De volgende onderwerpen zijn besproken:
- Het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.
- Het vakantierooster voor het huidige schooljaar.
- De beleidsstukken en initiatieven ten aanzien van de gezonde school.
- Verschillende vakken en methodes.
- Inzetten van het geld dat school heeft gekregen voor de werkdrukverlaging.
- De aanstelling van de nieuwe bestuurder van Keender.
- Het staken van de leerkrachten.
- De formatie en de indeling van de groepen.
- De verkeerssituatie rondom de school.
- Ontwikkelingen wat betreft de Gezonde school.
- Het inspectiebezoek en de audit.
- Het jaarplan voor het komende schooljaar. Het jaarplan geeft weer waar we het
komende schooljaar aan gaan werken. Het is in drie thema’s uitgewerkt: eigenaarschap,
vakmanschap en partnerschap.
- Het schoolplan voor de jaren 2019-2023.
- Pilotjaar van ERD (eigen risico dragerschap).
- De nieuwe stukken voor de schoolgids.
- De financiële situatie en de begroting van de school en de MR.

Bovenstaande punten zijn ook te lezen in de notulen van de MR. Deze notulen worden na
goedkeuring op de site van basisschool Heeckeren geplaatst.

