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Medezeggenschapsraad          

MMMRRR   
 

Jaarverslag MR Remigiusschool schooljaar 2014-2015 
 
Leden: 
Ouders: 
Jennifer Schutte, Mirte Ancona, Friso Hellegers(penningmeester), Olaf  
Biezeman(voorzitter) 
 
Personeel: 
 Ilse Mugge, Dorette Janssen,Sabine Zweden, Marc Diepenbroek 
(secretaris) 
 
Directie:  
Wilbert Arends 
 
Dit jaar zijn wij als MR weer met veel beleidszaken bezig geweest. 
De MR is op meerdere terreinen gevraagd advies of instemming te geven. 
Hieronder staan de onderwerpen beschreven, waar wij mee bezig zijn geweest. 
 
Schoolplan: 
Wilbert  heeft het schoolplan aan de MR voorgelegd om hierover van gedachten 
te wisselen. 
Inhoudelijk kan de MR zich hier goed in vinden. 
Verschillende MR-leden hebben het schoolplan nagelezen op vorm en toon. 
Na de verschillende input wordt het schoolplan aangepast en volgend 
schooljaar bekrachtigd. 
 
Schoolplein: 
Het vorig schooljaar is de commissie begonnen met het opknappen/oppimpen 
van het schoolplein. 
Dit schooljaar is hiermee verder gegaan . 
Met de MR is regelmatig overleg geweest over plannen en nieuw te plaatsen 
toestellen. 
Volgend schooljaar zal het plein officieel geopend worden. 
 
Invoering Snappets(tablets): 
Dit schooljaar hebben verschillende groepen gewerkt met de tablets. 
Dit beviel zo goed, dat de laatste 2 maanden alle groepen vanaf groep 4 
gewerkt hebben op de tablets. 
Volgend schooljaar starten alle groepen vanaf groep 4 met het werken op de 
tablets. 
Door de goede werking van WIFI zijn er nu bijna geen storingen meer. 
Naast het verhogen van de motivatie zijn we ook benieuwd of het werken op de 
tablets de eindresultaten positief beïnvloedt. 
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CAO: 
Door de invoering van de nieuwe CAO, ingaande schooljaar 2015-2016 is een 
nieuwe werksituatie ontstaan, waar eenieder aan moet wennen. 
Hiervoor zijn ook verschillende voorlichtingsdagen geweest. 
Als MR hebben we ingestemd met het overlegmodel, zodat er meer 
mogelijkheid is, om de organisatie zo soepel mogelijk te laten lopen. 
Zo had de directie oa meer ruimte om het jaarprogramma naar eigen inzicht in 
te vullen(denk aan niet lesgebonden dagen, duurzame inzetbaarheid e.d.). 
De MR blijft dit nauwlettend volgen 
 
PBS: 
Als school gaan we door op de ingeslagen weg. 
Certificering is ons doel. 
Dit duurt wat langer dan gedacht, mede door de tijd die de cursus pedagogisch 
tact heeft ingenomen. 
Mede door de geboden informatie/ afstemming PBS en pedagogisch tact duurt 
het traject langer. 
 
ASV: 
Marc Diepenbroek en dhr Ancona hebben de jaarlijkse rondgang rondom en 
binnen de school gehouden, om na te gaan of er onveilige situaties aanwezig 
zijn. 
Er bleken geen grote gebreken aanwezig te zijn. 
Goed om te zien was, dat de vernieuwingen op het schoolplein veilig en goed 
uitgevoerd zijn. 
 
Formatie: 
Doordat kinderen en leerkrachten van voormalig de Timp zijn ingetrokken, zijn 
we gestart met 17 groepen(waarvan 1 in de koffiekamer). 
Er is regelmatig overleg geweest over de integratie van de groepen 8, opdat er 
duidelijkheid naar ouders en kinderen was (welke activiteiten zijn 
groepsgebonden en welke activiteiten zijn schoolgebonden) 
Zo is er bij de start van het school jaar extra aandacht besteed aan het samen 
spelen op het schoolplein(integratie) 
De kinderen van de Timp en de Remigius hebben hun kamp gehouden zoals 
altijd(groepsgebonden activiteit). 
Mede door het regelmatig overleg zijn de verschillende activiteiten over het 
algemeen goed verlopen. 
 
 
Protocol medicijnbehandeling: 
De GMR is, samen met het bestuur bezig een protocol op te stellen voor het 
personeel wat te doen bij gevraagd medisch handelen. 
Dit blijkt lastiger, dan eerst werd gedacht. 
Het komende schooljaar wordt hier verder aan gewerkt en komt er hopelijk een  
beleidsplan uit, waar goed mee te werken is. 
 
Overleg MR/OR: 
Dit schooljaar hebben we 2x gezamenlijk overleg gehad, mn over wat te doen 
met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 
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Dit blijft een moeilijk punt, omdat de directie ook aangeeft , dat betaling van 
deze bijdrage niet verplicht kan worden gesteld. 
Er is actie op ondernomen, door: 
-Extra nieuwsbrief in het kikkernieuws 
-Persoonlijke benadering van ouders 
-Het wijzen op de gevolgen van het niet betalen 
 
Ondanks deze inspanningen blijkt het toch moeilijk deze gelden te innen van 
diverse mensen. 
De OR gaat zich bezinnen op de schoolactiviteiten van volgend jaar en de 
financiering hiervan 
 
Marc Diepenbroek 
Secretaris MR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


