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Jaarverslag MR basisschool St. Andreas 2017/2018 

 

Voor je ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool St. Andreas. 

In dit jaarverslag vertellen we in het kort waar we ons afgelopen schooljaar mee bezig 

hebben gehouden. 

 

Wie zit er in de MR? 

 

De MR van St. Andreas bestond in schooljaar 2017/2018 uit: 

 
Leerkrachten 
 Sylvia van Leeuwaarden 
 Liesbeth Vanden Boer 
 Maartje Scheepers 
 
Ouders, formele leden 
 Ruud van de Pasch, secretariaat  
 Martijn de Kok, voorzitter 

 
Aanvullende leden oudergeleding 
 Gerard Wouters 
 Lianne Burhorst-Cremers 
 Erik Straatmijer 
 
Hoe zit het met de vergaderingen? 
 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.  
 
De punten waarop het instemmings- of adviesrecht van toepassing waren: 
 
 Goedkeuring jaarverslag MR 2016/2017 (14-12-2017). 

 Keuze voor basis- of overlegmodel (19-4-2018). 

 Matching/adviescommissie in verband aanstellen nieuwe directie (19-4-2018). 

 Goedkeuring vakantierooster schooljaar 2017/2018 (14-06-2018). 

 

Overige punten: 

 
 Jaarplanning MR voor schooljaar 2017/2018 gemaakt (01-03-2018). Mediabeleid en 

profilering van de school zijn 2 onderwerpen die zullen worden opgepakt in het nieuwe 

schooljaar. 

 Veiligheid. 

 Samenwerking bevorderen met alle betrokken partijen (directie, GMR, ouderraad en 

TSO). 

 Actieve participatie in samenwerking met eventuele nieuwe Schakel en met name gericht 

op de mogelijkheden omtrent gymen en parkeren (gehele schooljaar) 

 Schoolgids herzien. 
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Op 15 januari hebben we een training gevolgd om onze taken goed uit te kunnen voeren. 
 
En nu verder?  
 
Als we vooruitblikken op schooljaar 2018/2019 dan starten we met een nieuwe directie en 
ook de samenstelling van de MR is gewijzigd. Wij kijken uit naar dit nieuwe jaar en zullen ons 
100% inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het beleid en het 
onderwijs van de school. We geloven dat goede communicatie hierin een belangrijke rol 
speelt. Als je denkt dat er een bepaald onderwerp op onze agenda moet komen, dan horen 
wij dat graag. Behalve persoonlijk via een van de MR-leden, kan de MR ook worden 
benaderd via de email: mr_st.andreas@outlook.com. Wij hopen dat dit jaarverslag meer 
inzicht geeft in de werkzaamheden van de MR. Bedankt voor je belangstelling en vertrouwen 
in de MR. 
 
Namens de MR 
 
Lianne Burhorst-Cremers (voorzitter) 
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