
MR Kbs Sinte Maerte 

Jaarverslag schooljaar 2018-2019 

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad wordt toegestuurd aan het CvB van INOS, de directie van de 

school en wordt op de website van de school geplaatst.  

In dit verslag staat beschreven hoe de MR is samengesteld, de vergaderfrequentie en wordt een overzicht 

van de besproken onderwerpen gegeven. Verdere toelichten over de onderwerpen zijn in de notulen terug 

te vinden.  

Samenstelling MR 

De MR bestond dit jaar uit vijf ouders (oudergeleding) en uit vijf personeelsleden (personeelgeleding) 

Gedurende het schooljaar was de samenstelling als volgt: 

Oudergeleding 

• Ruud Ummels (voorzitter) 

• Melanie Brooijmans  

• Eveline Haighton  

• Lucienda Dap  

• Hans Heuts  

Personeelsgeleding  

• Jolande Geuns  

• Sandra van der Togt  

• Maarten van Genuchten 

• Elja van Ieperen  

• Inge Fijneman (secretaris) 

 

Melanie Brooijmans en Ruud Ummels hebben voor komende schooljaar nog 1 vergadering en dan zit hun 

termijn erop.  Melanie neemt dan afscheid. Ruud heeft zijn voorzitterschap nog met 1 schooljaar verlengd.  

Zes kandidaten hadden zichzelf verkiesbaar gesteld voor een positie in de oudergeleding. Martijn Rondel is 

verkozen met ruim 30% van de stemmen.  

 

Vergaderschema 

De MR heeft dit jaar 7 keer vergaderd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van iedere 

vergadering worden na goedkeuring op de website en app gepubliceerd. We maken regelmatig melding 

van besproken onderwerpen in de nieuwsbrief. 

Vergaderdata: 

10 september 2018 
24 oktober 2018 
11 december 2018 
31 januari 2019 
19 maart 2019 
13 mei 2019 
12 juni 2019  

 



Financiën 

De financiën van de MR worden beheerd door de schooladministratie. 

De MR maakte dit jaar geen gebruik van het beschikbare budget.  

 

Cursussen  

Geen van de MR leden heeft een cursus gevolgd. 

 

Onderwerpen die besproken zijn door de MR 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot het beleid van Kbs Sinte Maerte. 

Gedurende het schooljaar heeft de MR aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

• Vaststellen jaarplanning MR 

• Vergroening schoolplein 

• Bestemming gelden werkdrukvermindering  

• Evaluatie ouderinformatie-avond 

• Nieuwe privacywetgeving  

• Evaluatie herverdelingsbeleid  

• Vertrek directeur en benoemingsprocedure nieuwe directeur 

• Klimaat van het nieuwbouwgedeelte 

• Struiken/heg kleuterplein 

• Follow up traject resultaten tevredenheidsonderzoek medewerkers 

• Begroting  

• Inspectiebezoek juni 2016 

• Begroting  

• Procedure vacature nieuwe IB’er 

• Ouderbijdrage schoolreis  

• Communicatie naar ouders  

• Interne audit  

• Werkverdelingsplan 

• Formatie  

• Hondenverbod schoolplein 

• Vakantierooster 

• Evaluatie vieringen donderdag ivm kleuterbouw 

• Veiligheidsplan 

• Evaluatie werkdrukverminderingsgelden 

• Nieuwe teamcoördinator bovenbouw  

• Vacature oudergeleding 
 
 

 
 
 
 

 

 


