Jaarverslag 2017-2018 MR Beatrix de Meern
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van Beatrix de Meern, presenteert hierbij het jaarverslag, dat
bedoeld is om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2017-2018.
Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de
activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.

Samenstelling MR
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR de volgende samenstelling:
- Camille Nijenhuis, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Lizet Keuning, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Maayke Bressers , lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Els Welmers, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders

Bijeenkomsten
In het jaar 2017-2018 is de MR 4 keer bijeengekomen, te weten op:
- 25 september 2017
- 7 november 2017
- 15 januari 2018
- 12 maart 2018

Bespreekonderwerpen
Hierbij een overzicht van onderwerpen die in de MR zijn besproken:
- Vanuit de directie aangeleverde –jaarlijkse- stukken als begroting, schoolgids, jaarplan en
vakantierooster zijn besproken en goedgekeurd door de MR.
- Werkdruk & verzuim is een terugkerend punt geweest op de agenda van de MR.
- De MR heeft de sollicitatie procedure voor nieuwe directeur gevolgd en goedgekeurd. Rina Vonk is
benoemd als directeur van de Beatrix School de Meern.
- De MR heeft goedkeuring verleend om een coördinator sociale veiligheid en gedrag aan te stellen.
- Het ondersteuningsplan 2017-2021 is besproken en na aanpassingen vastgesteld.
- Er is instemming verleent op het plan waarop werkdrukgelden worden ingezet, door de PMR.
- Er is gesproken over de ouderbijdrage en de consequenties van niet betalen door ouders van deze
bijdrage. Er is geen aanpassing op beleid dit jaar.

Rooster van aftreden
Naam
Camille Nijenhuis
Lizet Keuning
Maayke Bressers
Els Welmers

Aantreden
September 2017
September 2017
September 2014
September 2016

Aftreden
September 2021
September 2021
Juli 2019
September 2020

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd.
Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te
spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is altijd bereikbaar via het emailadres mr@beatrixdemeern.nl.

