
        

  

 

Jaarverslag 2015-2016 MR van Basisschool Remigius te Duiven 
 
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 
Olaf Biezeman, Friso Hellegers, Jennifer Schutte en Mirte Ancona. 
 
De personeelsgeleding bestaat uit de volgende leden: 
Ilse Mugge, Sabine Zweden, Dorette Janssen en Marc Diepenbroek. 
 
Vanuit de directie is bij iedere vergadering aanwezig: 
Wilbert Arends. 
 
Schooljaar 2015-2016 
 
Dit jaar heeft de MR van de Remigiusschool zich weer bezig gehouden met een groot aantal zaken  
die het belang van onze school dienen. 
Het is een jaar geweest, waarin zich een aantal veranderingen aandienden, die veel overleg vergden. 
In goed overleg hebben wij ons bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Het vormen van een IKC 
 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen was het vormen van een IKC ons inziens noodzakelijk.  
 
Hierover is veelvuldig overleg geweest tussen directie en een aantal mogelijke partners. Uiteindelijk 
is de Stichting Zonnekinderen onze partner geworden om per  1 augustus 2016 een  IKC te gaan 
vormen. Het vormen van een IKC maakt beide partners sterker  en geeft een sterk beeld  naar buiten 
toe. 
 
Door de intensieve samenwerking tussen Basisschool Remigius en Kinderopvang Zonnekinderen 
ontstaat de mogelijkheid een voorziening te creëren  voor kinderen van 2-13 jaar waar voor- en  
vroegschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar 
versterken in een multifunctioneel gebouw.  
 
“Samen ontwikkelen voor een duurzame toekomst”. 
 
 



Het opzetten van  een protocol medicijngebruik 
 
Door het invoeren van het continurooster en de vorming van passend onderwijs krijgt de leerkracht  
meer verantwoordelijkheden, ook op het gebied van medische zorg. Binnen de GMR is hier 
herhaaldelijk over gesproken en dit heeft geleid tot een protocol medicijngebruik, geldend voor  
alle scholen binnen onze Stichting. 
 
Formatie 
 
Een  van de taken van de MR is om samen met de directie mee te denken over het  formatieplan om 
uiteindelijk tot overeenstemming te komen. Doordat de leerlingen aantallen redelijk stabiel bleven 
kon de klassenbezetting, de invulling van IB en RT en onderwijsondersteunende functies /taken  over 
het algemeen gelijk blijven. Op het gebied van de formatie vonden dus geen veranderingen plaats. 
 
De ASV-rondgang 
 
Deze is gedaan door Sander  Ancona en Marc  Diepenbroek. 
Bevindingen zijn doorgegeven aan de directie zodat hierop actie ondernomen kan worden. 
Op wat kleine punten na is de school veilig en opgeruimd bevonden. 
 
Verkeersveiligheid 
 
Met de directie is veelvuldig besproken hoe om te gaan met het nieuwe centrumplan. Wanneer dit 
gereed is, is de kans op grotere verkeersdrukte  rond onze school duidelijk aanwezig. Dit verhoogt 
het risico op verkeersonveilige situaties. Er is meerdere malen overleg geweest met de gemeente, 
maar tot concrete maatregelen heeft dit nog niet geleid. 
 
Statuten MR en GMR 
 
Als MR hebben wij ons bezig gehouden met het updaten van de reglementen en statuten, zowel van 
de MR als de GMR. Deze zijn bijgewerkt en bekrachtigd. 
 
Verkiezingen 
 
Dit jaar hebben wij verkiezingen gehouden voor 1 vacante plaats binnen de oudergeleding van de 
MR. Er waren 3 kandidaten. Door onvoorziene omstandigheden hebben de verkiezingen 2x moeten 
plaatsvinden. Na de 2e ronde is Dirk van Mook gekozen voor de zittingstermijn van 3 jaar. 
 
Contact MR en OR 
 
Als MR hebben wij ook veel contact gehad met de OR van onze school betreffende de betaling van 
het schoolgeld. Doordat een redelijk grote groep ouders niet betaalde, kwam de voortgang van het 
schoolreisje en het schoolkamp in gevaar. Ondanks veel contact met deze groep ouders wijzigde de 
situatie niet sterk. Uiteindelijk heeft de OR besloten hier consequenties aan te verbinden  en 
kinderen waarvoor het schoolgeld niet betaald is niet mee te laten gaan met het schoolreisje/ 
schoolkamp. Gelukkig is dat dit schooljaar niet nodig gebleken. 
 
 
 
 
 
 



Culturele activiteiten 
 
Als MR hebben wij besloten ieder jaar een bedrag vrij te maken voor culturele  activiteiten binnen 
onze school. De opzet daarvan wordt volgend schooljaar bekrachtigd. 
 
Overige gespreksonderwerpen die dit schooljaar binnen de MR aan bod zijn gekomen 
 
Tijdens de MR-vergaderingen is gesproken over de Cito-resultaten, het gebruik van de Snappets, 
voortgang van het traject PBS en de bevindingen binnen de nieuwe CAO. Dit zijn lopende zaken 
die onze aandacht blijven houden. 
 
 
Namens de MR 
Marc Diepenbroek 
 
 
 
 
 


