
Aan het begin van het schooljaar 2017/2018 heeft Suzanne van de Weg 
aangegeven te willen stoppen met haar MR werkzaamheden.  
Ze heeft aangegeven dat de rol van de OR teveel focuste op het boven tafel 
krijgen van informatie in plaats van meedenken met de directie. Haar 
overwegingen hebben we als MR als bijlage op de notulen toegevoegd op onze 
site. De inzet van Suzanne voor de MR en de school van de afgelopen jaren is 
enorm gewaardeerd. 
Door haar vertrek is er een vacature ontstaan. Besloten werd om direct twee 
leden te kiezen vanwege het vertrek van Carlo Reeser aan het einde van het 
schooljaar. 
Na de oproep blijkt er echter maar 1 kandidaat en dat is Mounir Souirti. Hij sluit 
de volgende vergadering aan bij de MR. Lisette Havekes zal de rol van 
secretaris opnemen en Akim Wildemans de rol van voorzitter. 
 
De weg die ingezet is met een jaaragenda, specifieke onderwerpen per 
vergadering en een goede voorbereiding en informatie verschaffing van uit de 
directeur, is voortgezet tot tevredenheid van de MR leden. Op iedere 
vergadering wordt de stand van het jaarplan van de school ook besproken. 
 
Ook het overleg met de OR en de geplande goedkeuring en realisatie van de 
begroting van de OR (oudergelden) werkt prettig. Hierdoor kan MR signaleren 
waar afwijkingen zijn en hierin de ouders van de school vertegenwoordigen. 
 
Eind van het jaar is binnen de MR het gesprek gevoerd over bv de 
communicatie rond de stakingsdagen en de voortgang op ouderbetrokkenheid. 
 
Begin 2018 zijn de financiële afspraken met de OR aangescherpt, vanwege de 
overschrijding van afspraken aan het eind van het schooljaar 2016/2017 door 
de OR. 
Daarnaast is het formatieoverzicht besproken en het proces rondom de 
aanschaf van tablets. 
Er zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van inzicht in klachten aan de 
agenda van de MR vergaderingen. 
 
De MR heeft gezien dat directie en leerkrachten aan de slag zijn met de 
mogelijke verbeteringen op school: qua onderwijs, samenwerking en contact 
met de ouders. 
Een belangrijk punt dat afgelopen jaar is besproken is de cito resultaten van de 
leerlingen. Niet alleen de eindtoets maar ook de middentoetsen. De directeur 



heeft plan van aanpak en acties laten zien hoe de school deze resultaten wilde 
verbeteren. Dit heeft geresulteerd in significant betere resultaten. 
 
Er is in maart/april nogmaals een oproep gedaan voor een nieuw OR-lid. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van de begroting van de OR is er onrust 
ontstaan in de OR. De MR heeft hier getracht een bemiddelende rol in te 
spelen door met de verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. 
Uiteindelijk heeft de voorzitter van de OR besloten haar rol neer te leggen. MR 
en OR zoeken gezamenlijk naar een oplossing. 
 
Akim, juni 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 


