Jaarverslag van de MR van obs de Meerpaal, school 2016-2017
De MR bestond schooljaar 2016-2017 uit de volgende leden:
oudergeleding
Cindy Vos
Marian Ruitenbeek
Emanuel Mulder

personeelsgeleding
Yvonne Laport
Nelleke Tegelaar
Yolanda Krepel

De MR is het schooljaar 2016-2017 5 x bij elkaar gekomen, op:
21 september 2016, 19 oktober 2016, 1 februari 2017, 22 maart 2017 en op 14 juni 2017.
Wat is er dit jaar gepasseerd in de MR vergaderingen?










De MR heeft een workshop voor de leerlingenraad geïnitieerd. Deze is gehouden op 29
september 2017 en gegeven door iemand van de AOB.
Het punt klimaatbeheersing in de school is aan de orde gesteld door de MR, maar heeft geen
vervolg meer gehad door de plannen die al lopen met alle schoolgebouwen op het eiland.
(Integraal Huisvestingsplan van de gemeente)
De MR heeft het huishoudelijk reglement en de statuten aangepast aan de nieuwe
regelgeving omtrent medezeggenschap.
Emanuel Mulder is benoemd tot vertegenwoordiger van de MR in de stichting Dukdalf.
Om de banden aan te halen tussen OR en MR is OR lid Wendy van den Houten benoemd als
contactpersoon voor OR en MR.
De MR heeft de financiën van de overblijf gecontroleerd en in orde bevonden.
De MR heeft de financiën van stichting de Dukdalf gecontroleerd en in orde bevonden
De MR heeft Linda de Bruine voorgedragen als vertegenwoordiger van de Meerpaal in de
GMR.

Verder heeft de MR nog een aantal zaken behandeld of aan de orde gesteld:








Vanuit de MR kwam het verzoek om het eerste rapport te vervroegen naar uiterlijk laatste
week februari
Vanuit de MR is het voorstel om nieuwe leerlingen te voorzien van een informatiepakket met
allerlei nuttige informatie voor nieuwe ouders
Vanuit de MR kwam het verzoek om een volledige jaarplanning naar alle ouders te sturen
De MR heeft zich laten voorlichten over het ouderportaal van Parnassys.
De MR buigt zich over het anders organiseren/aanpakken van een “open dag”.
De MR heeft haar zorg geuit over de verkeersveiligheid rond de school, met name de uitgang
bij Albert Hein.

