
 
 

 

MR Jaarverslag 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

Verantwoording Medezeggenschapsraad  
Jaarverslag MZR 2018-2019  
 
MR leden:  
Oudergeleding: Sandra (vz.), Donata (notulist) en Erik  
Personeelsgeleding: Eelkje, Tietsia en Aukje  
 
Naast de jaarlijks terugkerende documenten en onderwerpen, zijn er drie extra 
punten toegevoegd aan de vergaderingen; de ouderbijdrage, evaluatie kanjerbeleid 
en passend onderwijs. 
 
Oudergelden 
Over de oudergelden en de vrijwillige ouderbijdrage werden regelmatig veel vragen gesteld. Ook de kosten van o.a. 
schoolkamp en schoolreisje zijn duurder geworden. De MR wilde dit alles eens nader bekijken en uitwerken, wat zijn 
verplichte kosten, hoe kunnen we de kosten laag houden enz. Er is gekozen om per kind 1 bedrag te berekenen ongeacht het 
leerjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks verantwoord door de directie en indien nodig opnieuw vastgesteld (maart/april). Het 
nieuwe bedrag gaat vanaf schooljaar 2019-2020 in.  
 
Passend onderwijs 
Wat is nu precies passend onderwijs en wat kan het Mozaïek de kinderen bieden en/of wat juist niet. Ook hier komen 
regelmatig vragen over van ouders en ook (mogelijk) nieuwe ouders. Moet school ieder kind toelaten? Om dit goed duidelijk 
te hebben is er afgesproken om hiervoor een protocol te schrijven. Dat geeft iedereen houvast, directie, IB’er, leerkrachten, 
maar ook voor ouders weten wat de afspraken en mogelijkheden zijn. De MR heeft met het passend onderwijs protocol 
ingestemd. 
 
Evaluatie kanjerbeleid 
De kanjertraining bestond al zo’n 12 jaar op school en is nooit echt in de MR besproken/geëvalueerd. Zijn de verwachtingen 
van ouders en leerkrachten wel het zelfde bij het programma? En wat gebeurd er nu als er wel gepest wordt?  
Er is een goede discussie geweest (december 2018) over het beleid en het pest- en kanjerprotocol is er op aangepast.  
 
Na verkiezingen is Erik herkozen als MR lid, voor een volledige termijn. Aan het einde van het schooljaar heeft Donata 
bedankt voor de MR en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na de vakantie, om haar termijn op te vullen. Aukje 
haar termijn van 4 jaar is afgelopen en ze is niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Marianne zal komend schooljaar 
toetreden tot de MR, in de personeelsgeleding. 
 
De MR heeft zich bezig gehouden met de volgende zaken:  

 Instemming schooljaarplan 2018-2019  

 Taakverdeling/jaarplanning binnen de MR regelen 

 Protocol Passend onderwijs 

 Kanjerbeleid en herzien kanjerprotocol 

 Bespreken van de begroting PCBO het Mozaïek; adviserend 

 Evaluatie van de RI&E en vervolgstappen; adviserend 

 Ouderbijdrage 

 Instemming met de formatie 2019-2020 

 Instemming vakantierooster 2019-2020  

 MR reglement & Huishoudelijk reglement herzien en updaten  

 Instemming schoolgids en kalender 

 Schooljaarplan 2019-2020; adviserend 

 Organiseren van MR verkiezing – oudergeleding 

 
De Medezeggenschapsraad wil graag een laagdrempelige commissie voor u als ouder zijn.  
U kunt ons aanspreken op het plein, bellen/appen; Sandra de Jong-06-555 733 98 of mailen; 
mrmozaiek@pcbosmallingerland.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Sandra de Jong (vz) 


