
JAARVERSLAG 2011 - 2012

 

De medezeggenschapsraad (MR) Remigius is verbonden aan de Remigiusschool te Duiven. Deze school is 
weer onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs R'IJssel (SKO'R).

Samenstelling MR:
Rob Meeuwsen Ouder Voorzitter
Renate Vlaanderen Leerkracht Secretaris
Dorien Oliedam Ouder Penningmeester
Ilse Mugge Leerkracht
Marc Diepenbroek Leerkracht
Dorette Janssen Leerkracht
Wim Kornelis Ouder
Ben Derksen Ouder

Aftredend dit jaar waren Ilse Mugge en Dorette Janssen namens de teamgeleding. Zij zijn beide herkozen voor 
een periode van drie jaar. Namens de oudergeleding zijn Dorien Oliedam en Ben Derksen afgetreden. Zij 
waren niet herkiesbaar. De heren Friso Hellegers en Olaf Biezeman zullen komend schooljaar hun taken 
overnemen. Mevrouw Mirte Ancona zal komend schooljaar meelopen om ervaring op te doen.

De MR is dit jaar zes keer bij elkaar geweest voor een overleg. De MR-vergaderingen zijn gecombineerd met 
de overlegvergadering met de directeur. De gemiddelde overlegduur bedroeg ongeveer 2 uur; van 19.30 uur 
tot 21.30 uur.

Namens de MR zat een afvaardiging in de GMR (Gemeentschappelijke MR stichtingsbreed). Ook is de MR 
vertegenwoordigd in de Stichting Overblijfgroep Remigius.

Dit verslag beperkt zich op de hoofdlijnen, voor verdere informatie kan men terecht bij een van de leden van de 
MR.

                                                                                                                                                                               

In de eerste vergadering werden de lijnen uitgezet voor het schooljaar. Tevens werd de nieuwe directeur, de 
heer Wilbert Arends, welkom geheten bij het MR overleg.

ASV
Ook dit jaar is de Algemene School Verkenning (ASV) weer door de MR gevolgd. De MR heeft weer 
geconstateerd dat de school blijft investeren in het verbeteren van de ceiligheid op school.

Vakantierooster 2012 - 2013
De MR heeft het vakantierooster goedgekeurd. De stichtingsbrede keuze om het rooster af te stemmen op het 
voortgezetonderwijs is meegenomen.

Formatieplan
Het formatieplan gaat wederom uit van zestien groepen. Ook komend jaar zal er weer een combinatiegroep 
worden gevormd. Er zal veel ambulante tijd verloren gaan.



Stichting Overblijf
De Stichting Overblijf heeft aangekondigd de bijdrage per kind flink te moeten verhogen om kosten dekkend te 
kunnen zijn.  De MR kon niet anders dan onder protest instemmen met deze verhoging, omdat anders de 
Stichting Overblijf haar verplichtingen niet na kon komen. De Stichting Overblijf is op 1 juli 2012 ontbonden. De 
stichting Kangoeroe neemt de overblijf over.

Schooltijden
Als gevolg van de opheffing van de Stichting Overblijf, en de overname van de overblijf door de Kangoeroe, is 
er in de MR over de schooltijden gesproken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een continurooster. Los van de 
MR heeft een ouder op eigen verantwoordelijkheid een enquette gehouden met betrekking tot een eventueel 
continurooster. Uit deze enquette blijkt dat dit onder de ouders leeft. De MR heeft samen met de directie en het 
team besloten om de mogelijkheden voor een continurooster volgende schooljaar te onderzoeken, en 
eventueel uit te werken.

Centrumplan
Naar aanleiding van vragen vanuit de MR heeft de directeur, de heer Wilbert Arends, met de wethouder het 
Centrumplan besproken. Het blijkt dat de termijn van bezwaren reeds is verlopen. Een invulling voor de kiss 
and rideroute, alsmede de route voor het vrachtverkeer wordt nog door de gemeente uitgewerkt. Voor de 
Remigiusschool houdt het op dit moment in dat de gymzaal bij de Spelleward wordt gesloten, en dat de 
gymlessen worden verplaatst naar de sporthal Trinominos voor de groepen 6, 7, en 8. De leerlingen zullen hier 
dus per fiets heen moeten. De groepen 3,4, en 5 hebben gymles in het Droohuis.

Jaarplan
De ingeslagen weg wordt gevolgd. Dit schooljaar is er een nieuwe biologie methode gekozen. Komend 
schooljaar wordt er een nieuwe rekenmethode gekozen.

Tevredenheidsonderzoek
Er is een tevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten waren overeenstemmend met het 
tevredenheidsonderzoek van twee jaar geleden. Naar aanleiding van dit onderzoek richt school zich metname 
op taal, spelling, rekenen, en lezen. Ook de inrichting van de school kwam aan de orde. Inmiddels zijn er 
enkele verbouwingen uitgevoerd. Dit om het open karakter van de Remigiusschool zichtbaarder te maken.

De voorzitter R. Meeuwsen


