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Samenstelling MR 2017-2018 
Anne-Marie Nas, namens de ouders, penningmeester 
Sander van der Veen, namens de ouders, lid MR, voorzitter 
Jeroen Harmsen, namens de ouders, lid MR 
Lobke Halink, namens de ouders, lid MR, notulist 
Katja v.d. Berg, namens het personeel, lid MR 
Lieke Schrage, namens het personeel, lid MR 
Maike Baars, namens het personeel, lid MR 
Sandra Gerardts , namens het personeel, lid MR en GMR 
 
Besproken onderwerpen 
In totaal zijn er 6 vergaderingen geweest. Belangrijke punten dit jaar waren: 

 Oudertevredenheidsonderzoek 

 Leerlingentevredenheidsonderzoek 

 Formatie en onderwijsontwikkelingen 

 Eigenrisicodragerschap 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Afgelopen jaar is er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen via Scholen met Succes. We 
hebben een responspercentage van 54% gehaald. Als MR zijn we over het algemeen tevreden over 
de uitkomsten, we scoren op veel punten hoger dan het landelijk gemiddelde. Natuurlijk zijn er ook 
een aantal verbeterpunten. De hygiëne van de toiletten laat sterk te wensen over. Komend 
schooljaar gaan wij hier zeker actie op ondernemen. Ook over de speelmogelijkheden op het 
schoolplein zijn ouders minder tevreden. Dit punt zullen wij als MR volgen zodat we op de hoogte 
blijven van actuele ontwikkeling. 
 
Leerlingentevredenheidsonderzoek 
De leerlingen staan centraal binnen ons onderwijs, ook hun mening horen we graag. Naast een 
oudertevredenheidsonderzoek is er dit jaar daarom ook een leerlingentevredenheidsonderzoek 
afgenomen. We hebben ervoor gekozen om dit onderzoek af te nemen via DUO, de manier van 
vragen stellen was hierbij voor ons een belangrijk criterium.  
Net als bij het oudertevredenheidsonderzoek werden de hygiëne van de toiletten en de 
speelmogelijkheden op het schoolplein genoemd als verbeterpunten. Daarnaast gaven de kinderen 
aan dat ze graag meer computers in de klas willen. De leerlingen zijn zeer tevreden over de 
hoofdaspecten leerkracht en sociaal-emotioneel.  
  
Formatie en onderwijsontwikkelingen 
De voorgestelde formatie is, met instemming van de MR, goedgekeurd.  
Vele onderwijsontwikkelingen worden doorgesproken met de MR. We zijn geïnformeerd over de 
besteding van de extra gelden vanuit de stichting voor passend onderwijs. Er is een Leerzo-groep 
gestart met als doel het vergroten van het welbevinden van de kinderen met een eigen 
leerlijn/aanpak. De ervaringen van zowel kinderen, leerkrachten als ouders zijn positief. Komend 
schooljaar wordt dit voortgezet. 
 
Eigenrisicodragerschap (ERD) 
In de GMR, de gemeenschappelijke MR van Pro8, is het eigenrisicodragerschap besproken. De 
stichting is gestopt met het vervangingsfonds (deze betaalt de vervangingen wanneer een 
werknemer ziek is) en gaat zelf het eigen risico dragen. We zijn hierover geïnformeerd door ons MR-
lid die Dichterbij vertegenwoordigt binnen de GMR. 



 
Schooljaar 2018-2019 
De termijn is afgelopen voor: 

- Anne-Marie Nas (ouder) 

- Sandra Gerardts (leerkracht) 

- Katja v.d. Berg (leerkracht) 
Zij waren niet herkiesbaar en hun plaatsen worden ingenomen door: 

- Peter Veldink (ouder) 

- Loes Zuidgeest (leerkracht) 

- Ruben Otemann (intern begeleider) 


