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Jaarverslag 2017-2018 

MR Brede school Omnibus 
 

Inleiding 
…… 

 

Met dit verslag legt de MR verantwoording af aan de ouders en leerkrachten en biedt een terugblik 

op het afgelopen schooljaar. 

 

Samenstelling van de MR 
Voor het schooljaar 2017-2018 is de MR als volgt samengesteld: 
John Guitjens (voorzitter) ouder 
Fred Mazer          ouder 
Nynke v/d Wal     leerkracht  
Ilse Vrolijk   leerkracht  
Niesje van Mourik                        leerkracht (tijdelijke vervanging van juf Ilse) 
 

Wijzigingen in de samenstelling MR schooljaar 2017-2018 
Na ruim 6 jaar nam Edwin Kuilboer afscheid als vertegenwoordiger van de ouders en voorzitter van 
de MR. 
We willen Edwin bedanken voor zijn tijd en inzet voor de MR en de school. 
Edwin werd opgevolgd door John Guitjens. 
Tevens nam Anneke Beenhakker afscheid van de MR waar zij als vertegenwoordiger van de 
leerkrachten zitting in had omdat zei elders haar carrière voort gaat zetten. 
Ook haar willen we graag bedanken voor haar tijd en inzet voor de MR en de school en we wensen 
haar veel succes in haar nieuwe baan. 
Verder werd Ilse Vrolijk i.v.m. zwangerschapsverlof vervangen door Niesje van Mourik. 
 

Vergaderdata 
De vergaderingen van de MR worden gehouden in het gebouw van de Brede school Omnibus.  
De MR heeft in het schooljaar 2017-2018 6  maal vergaderd, te weten: 

 21 september 2017 

 9 november 2017 

 1 februari 2018 

 05 april 2018 

 31 mei 2018  

 12 juli 2018 
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Werkzaamheden 2017-2018 
Eind vorig schooljaar kondigde Edwin aan dat hij, vanwege het eindigen van zijn termijn als MR lid de 

MR zou verlaten. 

De verkiezingen die gehouden zijn om de positie van Edwin als ouder MR lid in te vullen leverde 1 

kandidaat op, nl Fred Mazer. 

Eind 2017 kondigde ook Anneke aan ons te gaan verlaten omdat zij elders een andere baan had. 

Omdat zij vertegenwoordiger was van de leerkrachten werd zij vervangen door Nynke v/d Wal. 

Ook Ilse Vrolijk moest ons, zij het tijdelijk, verlaten omdat zij met zwangerschapsverlof ging. 

Omdat ook zij de leerkrachten/het personeel binnen de MR vertegenwoordigde werd zij tijdelijk 

vervangen door Niesje van Mourik. 

 

In 2017 zijn er wederom ouder- en leerling tevredenheidonderzoek uitgevoerd. 

Waar we op sommige punten juist heel goed scoorden waren de scores waren op sommige punten 

helaas niet zo hoog als we graag gezien hadden. 

De punten uit het ouder- en leerling tevredenheidonderzoek zullen worden opgepakt door de MR en 

de directie. 

Over de punten van het leerling tevredenheidsonderzoek zal ook de leerling raad meedenken en 

oplossingen aandragen bij en uitvoeren met de directie. 

 

In januari 2018 is er een leerling raad gevormd. 

Deze bestaat uit 8 leerlingen, 2 leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8, en zal, net als de MR, een aantal keer 

per jaar bij elkaar komen om te vergaderen. 

 

Met de volgende documenten is ingestemd/vastgesteld 
Meerjarenbegroting    09-11-2017 
TSO financieel verslag vorig schooljaar  01-02-2018 
Vakantieplanning    05-04-2018 
Formatie      31-05-2018 
 

Agenda van de MR voor 2018-2019 
De MR wil de ouders en leerkrachten graag nog meer betrekken bij MR – zaken. Bovendien wil de 
MR graag meer zicht hebben in wat er speelt binnen het schoolteam. De formatie zal wederom een 
belangrijk punt zijn voor de MR, om zoveel mogelijk de continuïteit van de lessen te waarborgen. 

Tot slot 
De MR kijkt terug op een prettige samenwerking met onze directeur, Frank Roël. 
Hij zal in principe bij elke vergadering aanwezig zijn. 
 

 


