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Bezetting MR: Gonda is uit de MR gestapt, Carolien is voor haar in de plaats gekomen. 
Marije is secretaris en Marianne plaatsvervangend voorzitter. Annet ging tijdens het 
schooljaar in de ziektewet, Astrid heeft haar taken overgenomen samen met Rein. 
 
Strategisch beleidsplan: Dit beleidsplan wordt bovenschools opgesteld, wel was er input 
vanuit teams en MR-en mogelijk. Er is een gezamenlijke MR-vergadering geweest onder 
leiding van Klaas Michiel Elema en ook het team heeft informatie ontvangen van deze man. 
Input kon doorgegeven worden en in de loop van het schooljaar is het strategisch 
beleidsplan opgesteld en vastgesteld. Vanuit dit plan kon een schoolplan worden opgesteld 
voor onze school en de scholengroep. Hiervoor kwam weer informatie uit goedbezochte 
ouderpanels en van team- en MR-vergaderingen. Astrid heeft een mooi schoolplan 
opgesteld. 
 
Scholengroep: samenwerking gaat steeds makkelijker en effectiever. Er is voor de 
scholengroep een professioneel statuut opgesteld. In dit statuut kunnen leerkrachten 
aangeven hoe het zit met hun inspraak in verschillende zaken. 
 
Nieuwbouw: In de loop van het schooljaar bleek dat onze school in aanmerking komt voor 
nieuwbouw. Het is goed om als MR op de hoogte te zijn van de stand van zaken zodat we 
informatie kunnen inwinnen en onze visie kenbaar kunnen maken 
 
Formatie: gezien het leerlingaantal moet er goed gekeken worden naar de begroting en een 
bijpassende formatie. Aan het eind van het schooljaar bleek dat we enigszins moesten 
inleveren en dus gaan we komend schooljaar op maandagmiddag en woensdag werken met 
drie groepen. Wel blijft de gymdocent op de woensdag de gymlessen verzorgen en hebben 
we twee ochtenden in de week een klassenassistent tot onze beschikking. 
 
Continurooster: Er is een informatieavond geweest voor team, OR en MR onder leiding van 
Beja Koops. Doel van deze avond was het verkrijgen van informatie over het continurooster 
en over het invoeren van het continurooster. Alle voor- en nadelen zijn op een rijtje gezet, er 
werd veel informatie gegeven en iedereen was betrokken. Hierna is een enquête onder alle 
ouders gehouden om te bepalen hoeveel belangstelling er is om de schooltijden te 
veranderen en om verder onderzoek te doen naar het invoeren van een continurooster. Er 
zijn 45 enquêtes verstuurd en hiervan kwam 91% retour. Hieruit bleek dat 63% van de 
ouders belangstelling heeft om de schooltijden te veranderen. Dit percentage vinden we 
onvoldoende om een onderzoek te starten naar het invoeren van een continurooster. 


