
JAARVERSLAG van de MR van Basisschool “De Schatkist”   

                                                                                            

Schooljaar 2017-2018. 

 

 

1. SAMENSTELLING VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 

 

De MR van “De Schatkist” bestaat, conform het leerlingaantal, uit 6 personen: 

3 afgevaardigden van de ouders:     

                                                     Danielle Twardy (voorzitter) 

      Tanja Habraken 

                                                     Ilona Hoorndijk 

3 afgevaardigden van de leerkrachten:  Jessy van Gestel (secretaris/notulist) 

                                                            Eefje Derks  

Monique Verhagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VERGADERINGEN VAN DE MR. 

 

De MR is zes maal in vergadering bijeen geweest. 

 

Onderwerpen die aan bod kwamen: 

 Jaarplan MR werd opgesteld waardoor er structureel bepaalde onderwerpen vast 

op de agenda staan en andere onderwerpen afhankelijk van de periode waarin het 

opgeleverd dient te worden door de school. 

 Communicatie, vervolg ouderpeiling, schoolplan en gepersonaliseerd leren waren 

de aandachtspunten van de mr dit jaar en kwamen in iedere vergadering terug. 

 Ontwikkeling binnen school m.b.t. schoolplan werd aan het begin en einde van 

schooljaar toegelicht middels een presentatie door Monique. 

 Opzet open dagen werd besproken en geëvalueerd. 

 Over de aanpak van een gezonde school werd meegedacht. 

 Vervolg onderzoek continu rooster werd uitgezet en resultaten teruggekoppeld.  

Dit in samenwerking met de Boogurt. 

 Er werd gesproken over de samenwerking met externe instanties m.b.t. 

buitenschoolse activiteiten. 

 Er werd gesproken over de rendementen van de cito’s. 

 De rol van de mr werd besproken. 

 Er werd ingestemd met en goedkeuring verleend aan het Formatieplan 2018-

2019, de begroting 2018- 2019 en het Vakantierooster 2018-2019. 

 Er werd besloten om een mr verkiezing in september uit te zetten gezien het feit 

dat er nieuwe aanmeldingen van ouders waren voor zitting te nemen in de mr. 

 

Doelen MR de schatkist: 
1. Communicatie naar de ouders verbeteren 

2. Communicatie naar de leraren verbeteren nav duo medewerkers onderzoek 

3. Smoel krijgen 

4. Vervolg acties ouderpeiling oppakken o.a. peiling continu rooster en gezonde school. 

Aandachtspunten die iedere vergadering op agenda staan: 

 Schoolplan 

 Afstemming OR 

 Gepersonaliseerd leren 

 



 

3. SCHOLING. 

 

De MR. houdt zich door middel van vakbladen en brochures op de hoogte. 

 

 

4. CONTACTEN MET DE ACHTERBAN. 

 

Directeur Huub Compen en/of Monique woonde alle vergaderingen bij, wat als prettig 

ervaren werd en het doelgericht werken bevorderde. 

Ilona woonde enkele vergaderingen van de OR bij om betere afstemming te krijgen met 

de MR. 

 

5. CONTACTEN MET ANDERE INSTANTIES. 

 

N.v.t. 

 

6. CONTACTEN MET DE GMR en SKOzoK. 

 

Notulen van de GMR werden toegestuurd en acties vanuit GMR werden besproken. 

 

7. TERUGBLIK. 

 

Er werd door alle MR leden met grote inzet en betrokkenheid, in een open sfeer, 

gesproken over alle beleidszaken die de school en de schoolorganisatie betreffen waarbij 

het welzijn van de kinderen steeds als leidraad gold. Er werd constructief meegedacht. 

Kijkend naar de doelen die begin het jaar geformuleerd zijn, hebben we ze allemaal 

behaald en vooral de vervolgactie mbt continu rooster.  

 

Budel, 19-09-2018. 

Danielle Twardy, voorzitter MR. 

 

 
 

 
 


