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 Formatie
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 Jaarplan 2017-2018

Uitgelicht: 
Continurooster
De MR is op verschillende manieren 
betrokken geweest bij de verkenning 
van de invoering van een continu-
rooster. Zo heeft de MR meegedacht 
over informatie voor en communicatie 
aan ouders. Ook heeft de MR 
geholpen bij het opstellen van de 
vragenlijst voor ouders. Daarnaast is 
het iedere vergadering onderwerp 
van gesprek geweest. Het uiteinde-
lijke besluit om niet over te gaan 
naar het vijf gelijke dagen model is 
genomen door de directie. De MR 
waardeert de manier waarop de 
directie de uitkomst van de ouder-
raadpleging heeft meegenomen.  
Want deze uitkomst is niet bindend.

Weetjes
 6 vergaderingen van 2 uur per keer.
  Bij twee vergaderingen is een ouder aangesloten.
  Tweemaal zijn een aantal leden van de werkgroep van het nieuwe 
schoolplein geweest. 
  Bij één vergadering zijn twee leden van de VOBO aangeschoven. 

Samenstelling
Oudergeleding: 

 Maarten Kas (voorzitter)
 Annemieke van Manen (secretaris)
 Ilse Papenburg

Leerkrachtgeleding:
 Afra Dreuw
 Inge Bais

Communicatie met ouders
De MR is gestart met het opnemen van de vergaderdatums in de agenda van de 
nieuwsbrief. Tevens zijn twee weken voorafgaand aan de vergadering in de nieuwsbrief en 
in het team de agendapunten van de komende vergadering aangegeven, zodat alle ouders 
en teamleden weten waar de MR mee bezig is. 

Contact? Mail naar mr.demarienborn@debasisfluvius.nl

Speerpunten MR 
voor schooljaar 2017-2018

  De MR wil graag meer structuur in de eigen vergaderingen 
aanbrengen. Het aantal vaste agendapunten wordt verminderd om zo 
meer aandacht te kunnen besteden aan inhoudelijke thema’s.

  Afgelopen schooljaar is de school 
meerdere malen bezocht voor 
(kwaliteits)analyses. Op basis van de 
bevindingen heeft de directie met het 
team een ambitieus maar doordacht 
jaarplan gemaakt ten aanzien 
van schoolontwikkeling. De MR is 
voornemens de uitvoering van dit 
jaarplan actief te volgen.  

Afscheid:
Maarten Kas en Afra Dreuw nemen na drie jaar afscheid. 
Bedankt voor jullie inzet!


