
Jaarverslag 2019 MR Mariaschool 

 

Leden:  

Vanuit het personeel: Karin Blom en Marianne Romme. Er wordt nog een gezocht naar een derde 

personeelslid. Karin is tevens GMR-lid. Zij presenteert bij elke vergadering de bijzonderheden en 

levert de notulen van deze vergaderingen aan. 

Vanuit de ouders: Renko Schuil (voorzitter tot augustus 2019), Jos Velderman (voorzitter vanaf 

september 2019), Vidiya Mahesh (zichtbaarheid MR) en Marjolijn Bucher (secretaris). 

 

Vergaderdata: 

In 2019 is de MR 6 x bij elkaar gekomen voor een vergadering; te weten 17-01, 11-03, 16-04, 05-06, 

10-09 en 29-10. De notulen van deze vergaderingen worden geplaatst op de site van de Mariaschool, 

zodat de ouders van de kinderen dit kunnen inzien. 

Daarbij wordt er in de info door de MR een stukje aangeleverd waarin de laatste ontwikkelingen 

worden genoemd en een verwijzing staat naar deze notulen. 

 

Scholing: 

Er is dit jaar geen scholing gedaan door de leden van de MR.  

 

Behandelde grote onderwerpen door de MR in 2019: 

- het nieuwe schooltijden. 

- het jaarplan. 

- het schoolplan. 

- de schoolgids. 

- CITO-scores. 

- de groepsindeling/- wijziging. 

- het nieuwe schoolplein en veiligheidsrichtlijnen hierbij. 

- juf Sabine start als kindercoach. 

- de formatie en ziektevervanging. 

- nieuwe onderwijsmethodes, bijvoorbeeld Snappet. 

- protocol grensoverschrijdend gedrag. 

- verkeersveiligheid rondom de school. 

- goedkeuring begroting. 

(enkele onderwerpen komen nog uitgebreider terug bij de beslissingen die genomen zijn door de 

MR). 

 

Overlegmomenten met ouders in 2019: 

Aan het begin van dit jaar zijn ouders geraadpleegd over het veranderen van de schooltijden. De 

meerderheid van de ouders is voor het aanpassen van de schooltijden. 

Informeel worden er op het schoolplein door de oudergeleding van de MR uiteraard ook vragen 

beantwoord. 

 

Beslissingen genomen door de MR in 2019: 

De schooltijden kunnen naar aanleiding van de ouderraadpleging op een akkoord rekenen van de 

MR. Waarbij er wel extra aandacht wordt gevraagd voor de korte tijd tussen de middag en dus het 

tijdig stoppen met de lessen om 12:00 uur. Bij klachten over de procedure kunnen ouders eerst naar 

de MR, daarna zo nodig naar Fredy en Yvonne. 

Het jaarplan wordt akkoord bevonden MR. 



Het schoolplan wordt akkoord bevonden door de MR. 

De Schoolgids wordt goedgekeurd. 

Vanwege het gedaalde aantal leerlingen moeten er klassen worden samengevoegd. Na uitleg van 

Fredy geeft de MR akkoord op dit plan. 

De MR besluit het onderwerp grensoverschrijdend gedrag mee te nemen naar het volgende 

kalenderjaar, zodat hier uitvoering naar gekeken kan worden. 

De begroting wordt goedgekeurd door de MR. 

Juf Sabine als kindercoach wordt door de MR als een positief punt gezien en de MR geeft dan ook 

akkoord. 

 

Inloopochtend door OR en MR: 

Op 2 oktober is er een inloopochtend voor ouders georganiseerd waarbij de ouders werden 

voorgesteld aan de leden van de OR en MR. Vervolgens werd er informatie uitgewisseld aan 

verschillende tafels en konden ouders zich inschrijven voor de activiteiten van de OR. 

De ochtend werd door zowel de ouders als OR en MR als nuttig ervaren. Het streven is om deze 

bijeenkomst twee maal per jaar te houden. 


