
                                                                                                  
Jaarverslag MR De Bolderik , schooljaar 2017-2018 
 

Oudergeleding: 

Michiel Schillemans  : voorzitter  

Jeanet van Velthoven  : lid  

Marthijn van der wal   : lid+ GMR  

 

Personeelsgeleding: 

Marceline Kant   : lid + personeelslid GMR  

Christel Gijsbers  : lid 

Esther Waltman  : lid  

 

 

Verkiezingen ouder- en personeelsgeleding MR: 

In maart 2018 was van de oudergeleding Jeanet van Velthoven aftredend en herkiesbaar. Er is een 

oproep gedaan in de bolderikbrief. Er zijn geen reacties gekomen vanuit de ouders. Jeanet is dus 

herkozen als ouderlid in de MR 

Van de teamgeleding was Christel Gijsbers aftredend en herkiesbaar. Voor deze plaats is een 

oproep gedaan naar de teamleden, maar er zijn geen reacties gekomen. Christel is herkozen als 

personeelslid in de MR. 

 

Onderwerpen MR: 

De MR heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd en zich onder andere met de volgende 

zaken bezig gehouden: 

• Schoolplan/schoolgids 

• Schoolbegroting 

• Ondersteuningsprofiel/ zorgplan 

• Formatie voor het schooljaar 2018-2019 

• Jaarplan  

• Open dag 

• Verkiezingen 

• GMR gerelateerde onderwerpen 

• Verkeersveiligheid (BVL) 

• Vakantierooster 

• Nascholingsplan 

• Binnenklimaat 

• Website 

• Schoolplein 

• Social media 

• Privacy wet 

• Vergaderstructuur MR 

• Stakingen 



 

• Andere schooltijden gehele school 

• RI&E rapportage 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• Sociaal veiligheidsplan 

• Cito analyse groep 8 

• werkdrukakkoord 

 

 

onderwijskundige ontwikkelingen: 

• De school heeft een jaarplan waarin beschreven staat wat de ontwikkelingen zijn voor het 

komende schooljaar. Tijdens iedere vergadering is het jaarplan besproken. Gedurende het 

schooljaar, dienen ontwikkelingen te worden gerealiseerd en afgerond. Het afgelopen 

schooljaar heeft de school gewerkt aan: 

• 21 ste Century Skills 

( aan de slag met de kernvaardigheden Perspectief nemen en Samenwerken) 

• Eigenaarschap/leergesprekken met kinderen 

( koppelen met zelfregulering ) 

• Onderzoek rekenmethode 

( proefjaar nieuwe rekenmethode in groep 3 en 4 en hoe verder ) 

• Cultuur 

( deelname aan cultuurloper, samenwerking met Con Forza en st. Ceacilia) 

• ICT/nieuwe methodes 

( digitale verwerking wereldoriëntatie, mogelijkheden rekenen ) 

Schoolbegroting: 

De begroting die in samenwerking met de Commissie van Bestuur is opgesteld door de school, is 

kritisch doorgenomen door de MR en vragen hierover zijn besproken. 

 

GMR gerelateerde onderwerpen: 

Binnen de MR worden ook GMR gerelateerde onderwerpen besproken; zaken die voor alle scholen 

binnen de stichting van belang zijn, zoals bijvoorbeeld: 

• Stand van zaken van de stichting Uniek 

• Managementstructuur 

• Formatie op bestuursniveau 

• Meerjarenbegroting 

• Jaarplanning 

• Beleidsplan stichting Uniek 

• Beleidsnotities 

• Begroting 

• Bestuursformatieplan. 

• Cao Wet werk en zekerheid 

• Traject andere schooltijden 

• Ketenbepaling 

• Nieuwe Cao  

• Personeelsbeleidsplan 

• Flexpool 

• Binnenklimaat 



• Stakingen 

• Andere schooltijden 

• Vergaderstructuur GMR 

• Werkdrukakkoord 

 

 

 

 


