
Jaarverslag Medezeggenschapsraad PCBO 'De Sjofar' 2016-2017 

 

Voorwoord 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Sjofar in het schooljaar 2016-2017. In dit schooljaar 

kon de MR met een aantal nieuwe leden starten en hebben we in gemeenschappelijkheid 

meegedacht, geadviseerd en/of ingestemd over het beleid van onze school. 

Aan het einde van het schooljaar namen we afscheid van 1 lid van de MR.  We starten het schooljaar 

2017/2018 met 1 nieuw lid die de oudergeleding versterkt.  

We bespraken in het afgelopen jaar diverse punten die u in dit jaarverslag kunt lezen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag en verzoeken u uw meningen, wensen, ideeën 

en/ of verzoeken aan de MR te melden via ons email adres: mrsjofar@pcboapeldoorn.nl, of u kunt  

één van MR leden benaderen. 

Apeldoorn, september 2017 

Namens de MR van de Sjofar, 

Friega Adema en Karoline van Putten. 

 

Algemeen 

De MR volgt op een opbouwende, maar kritische manier, de beleidsmakers en beslissers in de 

school. Op verschillende terreinen mag de MR het bestuur (PCBO) en de directie adviseren 

(=adviesrecht). Sommige besluiten mogen alleen genomen worden, wanneer de MR hiermee instemt 

(=instemmingsrecht). 

In de MR zit een afvaardiging van de ouders en van het personeel. Samen geven zij inhoud aan de 
wettelijk verplichte MR.  

De MR komt 6-8 keer per jaar bijeen en volgt een agenda, die is afgestemd op de verschillende acties 
die gedurende het schooljaar binnen het bestuur en de directie ondernomen worden. Op de meeste 
vergaderingen is ook de directeur voor een deel aanwezig. Daarnaast brengt de MR zelf en/of  via 
inbreng van ouders andere thema’s aan de orde. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar; de ouders en leerkrachten kunnen deze vergaderingen 
als belangstellend toehoorder bijwonen.  Als u wilt weten wat de MR zoal doet kijk dan eens op 
http://www.infowms.nl 



Samenstelling MR  2016/2017 

De volgende mensen zaten in dit schooljaar in de MR.: 
Peter Regelink:              ouder (1e jaar) 
Martin van Dommele:   ouder (2e jaar) gestopt 
Marian van Burg:   ouder (1e jaar)  
Rianne van der Lugt:   ouder (1e jaar)  
Hannah van Dijken:          leerkracht (3e jaar) 
Karoline van Putten:        leerkracht (3e jaar) 
Friega Adema:    leerkracht (2e jaar) 
Judith van Garderen   leerkracht (2e jaar) 
Enkele nieuwe leden hebben in januari een MR-introductiecursus gevolgd van het CNV, 
georganiseerd door de GMR. 
 
 
Overzicht van besproken onderwerpen: 

 

 Jaarverslag en jaarplan 'De Sjofar' 
2016-2017 

 Protocol grensoverschrijdend gedrag 

 Voedingsbeleid 

 Pleinwacht 

 RI&E 

 Nascholingsplan team en studiedagen 

 Inloopmoment MR 

 Mededelingen directeur 

 EindCITO - IEP-toets 

 MR-reglement/ huishoudelijk 
reglement 

 Besteding MR-gelden 

 GMR 

 Effectief vergaderen 

 

 

 

 BSO 

 Begroting 

 Samenwerking/overleg met MR 'Sjofar 
prinses Beatrix' 

 Medewerkerstevredenheids- 
onderzoek 

 Activiteitenplan MR 

 Procedure nieuwe/ verlengen van 
P(ersoneel)- geleding 

 PO-actie 

 Verkeer 

 Bezetting van de O(uder) geleding 
(vacature) 

 Formatie 2017- 2018 

 Vakantierooster 2017-2018 

 

 


