
 

 

Jaarverslag MR van het IKC-Remigius 

Schooljaar 2017-2018 

Leden oudergeleding: 

Jennifer Schutte, Dirk van Mook, Bennie van Haren, Maarten Ruitenberg. 

Leden personeelsgeleding: 

Ilse Mugge, Dorette Janssen, Sabine Hagen, Marc Diepenbroek. 

Directie: 

Wilbert Arends. 

 

De MR heeft dit jaar meegedacht  over de volgende onderwerpen: 

 

>De ontwikkeling van het IKC Remigius: 



Er is gewerkt aan de totstandkoming van ouderparticipatie tussen 

Zonnekinderen en het IKC Remigius. 

Jeroen Dielissen wordt de contactpersoon tussen beide organen. 

Ook is er een lezing gegeven door Margriet Hofstede van Zonnekinderen 

betreffende ouderparticipatie. 

>Huisvesting: 

De gemeente komt nog steeds niet met een bestemmingsplan w.b. gebouwen 

ten behoeve van het onderwijs. 

Bestuur en directie kan daardoor nog niet overgaan tot gerichte actie w.b. de 

inrichting van ons gebouw (nieuwbouw of interne verbouwing) 

>Ontwikkeling op didactisch gebied: 

Op het IKC Remigius wordt ingezet op meer thematisch werken. 

Dit jaar is 2 keer een periode van 2 weken ingeroosterd om hieraan vorm te 

geven. 

Er zijn 3 nieuwe methoden aangeschaft: 

Staal(spelling), Taalactief nieuwe versie en Lijn 3 (technisch lezen) 

Taakspel is dit jaar een speerpunt geweest op onze school, er zijn regelmatig 

observaties binnen de groepen geweest. 

>Uitslag Cito: 

Dit keer zaten we met onze school onder het landelijk gemiddelde. 

. 

>Ontwikkelingen binnen de gymlocaties: 

Er komt een vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 7 en 8. 

Jeka-service heeft de locatie Droohuis geanalyseerd. 

De bevindingen zijn besproken met Wilbert en Koos Kampschreur 

>Reglementen 



Er is een nieuwe versie van het medezeggenschapsreglement MR door het 

bestuur aangeleverd. 

De MR heeft hiermee ingestemd 

Binnen het huishoudelijk reglement heeft de MR de aanvulling gegeven, dat 

leden van de MR vanaf hun aantreden een termijn van 3 jaar ingaan. 

>Werkdrukverlichting: 

De MR heeft actief meegedacht over de besteding van de extra gelden vanuit 

het rijk en vanuit het bestuur. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende invulling: 

De aanstelling van een muziekleerkracht voor de groepen 5 t/m 8 

De aanstelling van een gymdocent voor de groepen 7 en 8 

Meer handen in de klas, uitbreiding tijd van de onderwijsassistenten 

Het vormen van 15 groepen, waardoor er geen combinatieklas gevormd hoeft 

te worden. 

>Het verkeersexamen 

Vanuit de MR wordt aangedrongen op overleg binnen de directies om te 

komen tot een eenduidige aanpak van het verkeersexamen voor basisscholen 

binnen Duiven. 

>De MR denk ieder jaar mee met een aantal vaste onderwerpen te weten: 

Het vakantierooster-de formatie-de begroting 

De MR heeft ingestemd met de voorgelegde plannen. 

>De MR heeft 2 tot 3 x overleg met de OR. 

Dit overleg verloopt goed. 

Onderwerpen die zijn besproken, zijn: 

 bevindingen  w.b. de klassenouders, inning ouderbijdrage, invulling vacatures 

binnen de OR. 



>Cultuurfonds 

De MR heeft bijgedragen aan de volgende activiteiten: 

Bezoek aan het Valkhof, bezoek aan de Groene schuur 

>Leden, die dit jaar aftreden zijn: 

Sabine en Dorette 

Binnen de personeelsgeleding wordt gezocht naar opvolgers. 

Dorette is inmiddels heringetreden. 

Erwin Hansen volgt Sabine op 

Marc  

 

 

 

 


