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De Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten van
onze school. Zij dienen minimaal drie jaar zitting te hebben in de MR. De MR adviseert en controleert de directie
en het schoolbestuur en dient instemming te geven over een aantal zaken zoals schooltijden, belangrijke
veranderingen in de regels op school, veiligheid van de leerlingen en personeel. Afgelopen schooljaar zijn er vijf
MR-vergaderingen geweest. Directeur Corien Donken is altijd het eerste deel van de MR-vergadering aanwezig.
De te bespreken onderwerpen liggen vast in het zogenoemde jaarplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld
met punten welke de MR ter discussie wil stellen, o.a. aan de hand van informatie vanuit de GMR en het bestuur.
Samenstelling MR:
Namens de ouders:
Palina de Lijster voorzitter

4 jaar lid

sinds: augustus 2012

aftreden: 2017

Mark Klaver

4 jaar lid

sinds: augustus 2012

aftreden: 2016

1 jaar lid

sinds:augustus 2014

afgetreden

sinds: januari 2016

aftreden: 2019

GMR

Denise Albertus/ secretaris
Paul Steffen en Gabriela Ferrari

Namens de leerkrachten:
Jeanet van Willegen

contact MT

1 jaar lid

sinds: augustus 2015

aftreden: 2018

Annelies Hoogsteen

post/agenda

5 jaar lid

sinds: augustus 2011

aftreden: 2017

Ruchama Roorda

contact team

2 jaar lid

sinds: augustus 2014

aftreden: 2017

In het schooljaar 2015-2016 heeft de MR de volgende onderwerpen besproken:
Jaarplan:
Ook dit jaar heeft de MR het jaarplan aan het begin van het jaar vastgesteld. Zodoende komen elke jaar de door
MR vastgestelde punten ter sprake. Uiteraard is er ook genoeg ruimte voor inbreng van andere onderwerpen
door leerkrachten en ouders.
Financiële overzichten:
Wederom is dit jaar tijdens elke vergadering aandacht besteed aan de financiën van de school. De Richtingwijzer
heeft haar financiën op orde. Wij als MR houden dit nauwkeurig in de gaten.
Gegeven instemmingen:
De MR heeft in de afgelopen schooljaar haar instemming gegeven voor de volgende documenten:
-

Onderwijskundig jaarplan 2015-2016
Schoolgids 2016-2017

MR-reglement:
We zijn gestart met het up-daten van ons MR-reglement en het Huishoudelijk Reglement. Vanuit de GMR is
echter ook aangegeven dat het statuut en het reglement worden herzien. Aan de hand daarvan zullen de MR-en
van de Codenz-scholen hun reglementen kunnen vaststellen. Wij als MR hebben dit punt even geparkeerd, in
afwachting van de acties van de GMR. Naar verwachting wordt aan het begin van het schooljaar 2016/2017 het
statuut en het regelement van de GMR vastgesteld. Daarna zullen we als MR onze actie weer hervatten.
Klankbordgroep:
In het schooljaar 2014/2015 zijn er zowel ouder- als leerlingenenquêtes gehouden. Naar aanleiding hiervan is
door het MT een klankbordgroep samengesteld. In deze groep zijn ouders uit elke groep vertegenwoordigd. Er is
dit schooljaar één bijeenkomst geweest waarbij aan de ouders is gevraagd wat ze van de Richtingwijzer vinden?
Er zijn door de ouders een aantal pluspunten genoemd, maar er zijn ook diverse tips gegeven.
Drempels nabij school:
Naar aanleiding van het voorval op het zebrapad zijn door de gemeente een tweetal drempels nabij onze school
geplaatst. We hopen van harte dat deze snelheidsremmende maatregelen zullen bijdragen aan de veiligheid
rondom onze school.
Verkiezing leden Onderwijszorgkoepel
Er zijn dit jaar verkiezingen voor de leden van Onderwijszorgkoepel geweest. De kandidaten werden op de site
van Onderwijszorgkoepel voorgesteld. Op 1 en 2 februari 2016 mochten wij als MR-leden onze stem uitbrengen.

Nieuwe MR-leden:
Halverwege het schooljaar is er bij de oudergeleding een vacature ontstaan. De plek van Denise Albertus is
opgevuld door Paul Steffen. Paul is vader van Milou uit groep 2. Gabriela Ferrari heeft tevens als lid meegedraaid
om in het schooljaar 2016/2017 Mark Klaver, die in 2016 aftredend is, te kunnen vervangen. Gabriela is de
moeder van Daniel uit groep 6.

Oproep aan de ouders:
De MR van de Richtingwijzer doet zijn werk in samenspel met de directie, maar stelt ook ongevraagd zaken aan
de orde of komt met adviezen. Al naar gelang het onderwerp van medezeggenschap betrekt de MR (een deel
van) de achterban – ouders en/of leerkrachten – bij zijn voorstellen. Het is dus essentieel dat de MR weet wat er
leeft bij de achterban, zodat daar naar de directie op een juiste wijze vorm aan kan worden gegeven. Wij nodigen
dan ook een ieder uit vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de gang van zaken op school aan
de MR te laten weten. Uw e-mail naar mrrichtingwijzer@codenz.nl is van harte aanbevolen. Wij nemen dan snel
contact met u op.
Namens de MR De Richtingwijzer,
Palina de Lijster, voorzitter

