
Jaarverslag MR CBS ’t Klinket        2017-2018 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke Bassischool   

’t -Klinket van het schooljaar 2017-2018. Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen waar de MR zich het 

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het doel is om de achterban – ouders en personeel- 

te informeren over de activiteiten van de MR. 

 

Samenstelling MR 

De samenstelling van de MR schooljaar 2017-2018 is als volgt: 

Louis Reijnhoudt voorzitter (afgevaardigde namens personeel) 

Martien le Clercq aanwezig namens directie  

Carolien Schrijver lid (afgevaardigde namens personeel) 

Wendy Duijm  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Peter Meerman  lid (afgevaardigde namens ouders) 

Mark Verhage  lid (afgevaardigde namens ouders) 

Marianne Meijers lid (afgevaardigde namens ouders) 

 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

18 dec. 2017 

12 maart 2018 

14 mei 2018 (deels gezamenlijk met de Sprong) 

 

Bespreekonderwerpen 2017-2018 

Begroting 2018 

De begroting voor 2018 wordt besproken en akkoord verklaard. 

 

Andere schooltijden 

Er wordt een vragenlijst uitgezet onder de ouders en het personeel van de Primas Scholengroep 

m.b.t. andere schooltijden. De uitkomst wordt kort besproken binnen de MR en zal ook via de 

nieuwsbrief aan de ouders gecommuniceerd worden. Conclusie is dat er geen reden is voor 

verandering van schooltijdenmodel, over een aantal jaar volgt er mogelijk weer een peiling.  

 

Kledingbeurs- en Culifair 

De najaarsbeurs wordt geëvalueerd. Het is een groot succes, er wordt besloten een tweejaarlijks 

evenement van te maken. 

 

MR reglement 

We hebben gesproken over het MR-reglement gesproken en houden het Primas MR-reglement aan, 

deze zal ook openbaar in te zien zijn op de website. 

 

LIST lezen 

Er wordt gesproken over de invoering van een nieuwe technisch leesaanpak: ‘List Lezen’. In verband 

met personele inzetbaarheid wordt de invoering hiervan uiteindelijk uitgesteld. 

 

 

 



Renovatie Schoolgebouw 

De renovatie van het schoolgebouw (nieuwe kozijnen / glas / raamfolie) wordt besproken. Er komen 

ook nieuwe pleinplakkers en er wordt gesproken over een evt. warmtepomp voor op school. 

 

Ouderportaal Parnassys 

Er wordt besproken of het ouderportaal van Parnassys een toegevoegde waarde heeft voor ouders. 

We hebben geconstateerd dat het op dit moment geen meerwaarde biedt. 

 

Formatieplan 

De formatie en groepsindeling voor 2018-19 wordt besproken en goed gekeurd. De ouders worden 

de volgende dag geïnformeerd. 

 

Schoolkalender 2018-2019 / vakantierooster 2018-2019 

De nieuwe schoolkalender en het vakantierooster worden binnen de MR besproken en goed 

gekeurd. Ook de urenverantwoording komt hierbij aan bod. 

 

Jaarplan 2018-2019 

Het jaarplan met de actiepunten voor komend schooljaar wordt besproken. 

 

Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag wordt opgesteld door de directeur en zal ook op de website gepubliceerd worden. 

 

Nieuwe MR leden / wisseling leden 

Personeelsgeleding Einde termijn: 

Louis Reijnhoudt September 2021 / herkiesbaar 

Carolien Schrijver September 2019 / herkiesbaar 

Wendy Duijm September 2020 / herkiesbaar 

  

Oudergeleding  

Peter Meerman September 2018 / niet herkiesbaar 

Mark Verhage September 2019 / niet herkiesbaar 

Marianne Meijers September 2020 / herkiesbaar 

 

Per sept. 2018 zal Annemiek van Noort toetreden als ouder lid van de MR, termijn tot september 

2021. 

 

Overige zaken 

Overige thema’s die het afgelopen schooljaar ook aan bod zijn gekomen zijn: een evt. nieuwe 

methode natuuronderwijs, de personele mededelingen (ziekte, re-integratie e.d.), werkdruk 

vermindering door de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie en de kinderraad. 

 

Ook het komende schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat binnen de MR 

wordt besproken. Uiteraard kunt u als ouder ook onderwerpen in brengen. De MR leden zijn 

persoonlijk te benaderen of via e-mail: lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl. 

 

De notulen en het jaarverslag van de MR zijn terug te vinden op de website van de school. 

Mei 2018 
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