
 

 

Jaarverslag  MR van het IKC- Remigius 

Schooljaar 2018-2019 

Leden oudergeleding: 

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

Leden personeelsgeleding: 

Ilse Mugge, Dorette Janssen, Erwin Hansen, Marc Diepenbroek 

Directie: 

Wilbert Arends 

 

De MR heeft zich dit jaar beziggehouden met de volgende onderwerpen: 

>Integratie van de MR-Remigius en de oudergeleding van Zonnekinderen. 

Jeroen Dielissen en Mariken Wissink, leden van de oudergeleding 

Zonnekinderen, wonen de MR-vergaderingen bij. 

Zij bekijken welke onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn. 

>Het huisvestingsplan wat betreft de nieuwbouw van de Remigius. 



Uiteindelijk zijn er 2 mogelijke locaties bekend waar onze nieuwe school zal 

kunnen komen. 

Dit is op het terrein van de huidige Remigius of op het terrein waar vroeger de 

sporthal de Spelleward stond. 

Tot op heden heeft de gemeente geen definitief besluit genomen. 

>Plan  sociaal veiligheidsbeleid. 

Dit plan is opgesteld door de directie en beschrijft de veiligheid van kinderen en 

personeel binnen de  Remigius. 

Aan dit plan is instemming verleend door de MR 

>Algemene schoolverkenning 

De verkenning door onze school  heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd 

en deze zijn doorgegeven aan de directie. 

De MR heeft nog wel vragen over de consequenties vanuit deze aanbevelingen. 

Ook heeft de MR vraagtekens bij de afname van de RIE. 

Het bestuur zal zich hierover beraden. 

>De MR heeft aangedrongen op verbetering van de werkomstandigheden  

en de veiligheid in beide gymzalen. 

Een aantal punten zijn ARBO technisch voor verbetering vatbaar. 

>De MR  is betrokken geweest bij het afnemen van het praktijk- 

verkeersexamen. 

Daardoor is dit jaar het praktijk-verkeersexamen weer afgenomen, nadat  dit 

enkele jaren alleen het theorie-verkeersexamen was. 

>De MR heeft instemming verleend aan de  voorgelegde begroting en aan de  

voorgelegde formatie voor het nieuwe schooljaar. 

>De MR heeft meegedacht en ingestemd met  het vakantie rooster. 

>De MR heeft 2 maal overleg gehad met de OR van IKC- Remigius. 



Een belangrijk gespreksonderwerp is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Met deze gelden worden de activiteiten voor de kinderen betaald. 

>De MR heeft dit jaar verkiezingen gehouden. 

Jennifer Schutte is aftredend lid en niet herkiesbaar. 

Zij is opgevolgd door Mick Jansen. 

Dirk van Mook is  herkozen als lid van de MR 

Marc 

 

 

 


