
 

 

Jaarverslag MR CBS ’t Klinket        2018-2019 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS ’t Klinket van het schooljaar 

2018-2019. 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 2018-2019 is als volgt: 

Louis Reijnhoudt voorzitter (afgevaardigde namens personeel) 

Carolien Schrijver lid (afgevaardigde namens personeel) 

Wendy Duijm  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Mark Verhage  lid (afgevaardigde namens ouders) 

Annemiek van Noort lid (afgevaardigde namens ouders) 

Marianne Meijers lid (afgevaardigde namens ouders) 

Martien le Clercq maakt geen onderdeel uit van de MR, maar schuift in de praktijk vanuit zijn 

directeursrol aan. 

 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

10 december 2018 

18 maart 2019 

03 juni 2019  

 

Bespreekonderwerpen 2018-2019 

Snappet 

Na de meivakantie zal Snappet worden ingezet. Dit is een digitaal en adaptief pakket voor de 

kernvakken, de kinderen krijgen de lesstof op eigen niveau aangeboden. De verwerking hiervan is 

geen digitaal en kinderen werken op een eigen ‘device’. Het betreft groep 7 en in het volgend 

schooljaar uitbreiding naar groep 6/7 en 8. 

 

Begroting 2019 

De begroting voor 2019 wordt besproken en akkoord verklaard door de MR. 

 

Kledingbeurs- en Culifair 

De voorjaarsbeurs wordt geëvalueerd. Het was wederom een groot succes, in september zal de 

najaarsbeurs plaats vinden. De opbrengst is bedoeld voor het achterplein. 

 

Veilige school: sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN 

Methode ZIEN wordt besproken. Hiermee wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in 

kaart gebracht en kan de leerkracht goed zien aan welke doelen er in de groep gewerkt kunnen 

worden. Martien heeft tevens de cursus tot anti-pestcoördinator gevolgd. 

 

 

 



 

 

Formatieplan 

De formatie en groepsindeling voor 2019-20 wordt besproken en goedgekeurd. De ouders worden in 

de info van juni geïnformeerd. 

 

Vernieuwing achterplein 

Er zal in het najaar van 2019 gestart worden. De crowdfundingsactie heeft €3.862 opgeleverd. Samen 

met de opbrengst van de kledingbeurzen, bijdrage gemeente Veere en bedrijven is de totale 

opbrengst €15.977 

 

Schoolplan 2019-2023 

Het schoolplan voor de komend vier jaar wordt besproken binnen de MR. 

 

Schoolkalender 2019-2020 / vakantierooster 2019-2020 

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

gekeurd. Ook de urenverantwoording komt hierbij aan bod. 

 

Jaarverslag 2018-19 

Het jaarverslag wordt opgesteld door de directeur en besproken in de MR. 

  

Nieuwe MR leden / wisseling leden 

Personeelsleden Einde termijn: 

Louis Reijnhoudt September 2021 / herkiesbaar 

Carolien Schrijver September 2019 / herkiesbaar 

Wendy Duijm September 2020 / herkiesbaar 

  

Ouderleden  

Annemiek van Noort September 2021 / herkiesbaar? 

Mark Verhage September 2019 / niet herkiesbaar 

Marianne Meijers September 2020 / herkiesbaar 

 

Overige zaken 

Overige thema’s die het afgelopen schooljaar ook aan bod zijn gekomen zijn: invoering van Argus 

Clou voor natuur (groep 4 t/m 8), het MR-reglement, de wekelijkse zending (vervangen door een 

eenmalige actie (Wandelen voor Water)), de nieuwe cloud-omgeving MILOO, de 

verkeersmaatregelen in de Tramstraat, de extra studiedag onderbouw, lay-out rapport, 

veranderingen van de TSO, tijdstip rapportgesprekken. 

 

Ook het komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles dat binnen de MR wordt 

besproken. Uiteraard kunt u als ouder ook onderwerpen inbrengen. 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. 

 

 

 

Juni 2019 
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