
JAARVERSLAG 2012 - 2013

 

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
Marc Diepenbroek Leerkracht Secretaris
Friso Hellegers Ouder Penningmeester
Ilse Mugge Leerkracht
Renate Vlaanderen Leerkracht
Dorette Janssen Leerkracht
Olaf Biezeman Ouder
Wim Kornelis Ouder
Mirte Ancona Ouder aspirant lid

Aftredend dit jaar was Marc Diepenbroek namens de teamgeleding. Hij is herkozen voor een periode van drie 
jaar. Namens de oudergeleding is Wim Kornelis afgetreden. Hij is niet herkiesbaar. Mevrouw Mirte Ancona 
neemt zijn plaats over.

De MR is dit jaar vijf 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.

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. Ook werden de taken als volgt 
verdeeld: de heer Rob Meeuwsen - voorzitter, de heer Marc Diepenbroek - secretaris, en de heer Friso 
Hellegers - penningmeester.

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 2013 - 2014
De MR heeft het vakantierooster goedgekeurd. De stichtingsbrede keuze om het rooster af te stemmen op het 
voortgezetonderwijs is meegenomen. Goede vrijdag is een schooldag.

Formatieplan
In het formatieplan gaan we terug van zestien naar vijftien groepen. Ook komend schooljaar zal er weer een 
combinatiegroep worden gevormd. Er is sprake van gedwongen mobiliteit. Een teamlid (invalkracht) zal 
vertrekken, een ander teamlid aanvaard een functie op een andere school binnen de stichting. De MR heeft 
ingestemd met de formatie.



Schooltijden
Er is binnen de MR een werkgroep gevormd voor het uitwerken van de nieuwe schooltijden. Na gedegen 
onderzoek is, in overleg met het team, gekozen voor een continurooster. Gedurende het afgelopen schooljaar 
is dit verder uitgewerkt. Het continurooster wordt met de start van het schooljaar 2013 - 2014 ingevoerd.

Jaarplan
Het opbrengstgericht werken en PBS leveren goede resultaten op. Niet alleen de eindresultaten, maar ook de 
tussenopbrengsten zijn gegroeid. Op deze basis wordt het aankomende schooljaar doorgepakt.

Fusie Remigiusschool en de Timp
De fusie tussen de Remigiusschool en de Timp is een feit. De MR heeft enkele kritische vragen geplaatst met 
betrekking tot de fusie-effectenrapportage. Nadat deze door het SKO'R zijn behandeld, heeft de MR ingestemd 
met de fusie.

De voorzitter R. Meeuwsen


