
 
 

 

MR Jaarverslag 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 
Verantwoording Medezeggenschapsraad  
Jaarverslag MZR 2017-2018  
 
MR leden:  
Oudergeleding: Sandra (vz.), Donata en Annelies/Erik (mei 2018)  
Personeelsgeleding: Eelkje, Tietsia en Aukje  
 
 
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het continurooster, voor iedereen 
(kinderen, leerkrachten en ouders) is dat erg wennen de eerste periode. Na een half jaar 
hebben we ook meteen een enquête uitgevoerd onder alle partijen. Om te peilen wat goed gaat, 
wat beter kan en waar eventuele knelpunten zitten. Leerlingen (groep 6-8), leerkrachten en ouders hebben de enquête 
ingevuld.  
De enquête is overwegend heel positief ingevuld, ondanks een aantal verbeterpunten. We zien dit als een bevestiging van 
het besluit om het continurooster in te voeren. Onze focus ligt nu eerst op de punten (tijd voor het eten en pauzetijd) die 
n.a.v. de opmerkingen voor verbetering in aanmerking komen, daar zetten we eerst op in. De andere punten verdwijnen niet 
en kunnen, later worden aangepakt. Over 2 jaar zullen we opnieuw een enquête houden. 
 
Gedurende het schooljaar heeft de directie verschillen protocollen ontwikkeld en geschreven, om vast te leggen wat de 
procedure is in bepaalde situaties/omstandigheden. De MR heeft alle protocollen bekeken indien nodig aangescherpt, 
vereenvoudigd en goedgekeurd. Tijdens de schoolinspectie hebben de protocollen en de ontwikkeling daarvan ook hun meer 
waarde bewezen.  
 
De MR is dan ook blij of beter gezegd wel trots op onze school (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) dat de 
school voldoende is bevonden en op alle 3 de onderdelen groen licht hebben gekregen van de inspecteur. Dit laat zien dat we 
als school met goede dingen bezig zijn en er een doorontwikkeling is sinds de vorige inspectie. Natuurlijk kunnen we niet 
achterover leunen en zullen we als MR samen met de school alert blijven op de veranderingen en ontwikkelingen in de 
toekomst, zodat we een groene school blijven ook in de toekomst. 
 
Het afgelopen jaar zijn er wijzigingen ontstaan binnen de samenstelling van de MR. Door het voortijdig aftreden van Annelies 
ontstond er een vacature binnen de oudergeleding. Omdat ook de termijn van Sandra afliep aan het einde van het schooljaar 
hebben we de vacatures tegelijk opengesteld. Sandra was herkiesbaar en doordat er 1 ouder zich kandidaat heeft gesteld 
was er geen verkiezing noodzakelijk en heeft Erik de plaats van Annelies in genomen en is Sandra automatisch herkozen. 
 
De MR heeft zich beziggehouden met de volgende zaken:  

 Instemming schooljaarplan 2017-2018  

 Taakverdeling/jaarplanning binnen de MR regelen 

 Bespreken van de begroting PCBO het Mozaïek; adviserend 

 Evaluatie van de RI&E en vervolgstappen; adviserend 

 Gezonde school: Sport en Welbevinden 

 1
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 evaluatie continurooster 

 Instemming met de formatie 2018-2019 

 Instemming vakantierooster 2018-2019 

 Organiseren van MR verkiezing – oudergeleding 

 Diverse schoolprotocollen besproken en geadviseerd 

 Overleg GMR en ontwikkelingen besproken  
 
De Medezeggenschapsraad wil graag een laagdrempelige commissie voor u als ouder zijn.  
Heeft u vragen of opmerkingen, staan we u graag te woord. 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) 

 


