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Doel
De Medezeggenschapsraad (MR) is een door het
ministerie ingesteld orgaan waar de medezeggenschap
binnen de school wordt geregeld. De MR bestaat uit
een evenredige vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders en behartigt de zaken aangaande
beleid en regelgeving binnen school.
Missie
Kinderen zijn onze waarden
Visie
 De MR behartigt de belangen van personeel, ouders en leerlingen bij beleidsvorming in onze
school.
 De MR is doorgeefluik van ideeën en standpunten van ouders, leerlingen en personeel naar
directie en bestuur.
 De MR werkt als bewaker van procedures van besluitvorming en medezeggenschap.
 De MR oefent invloed uit bij de keuze en beslissingsmomenten van de directie en het bestuur.
Waar mogelijk neemt de MR initiatief om eigen ideeën naar voren te brengen in het jaarplan.
Verkiezingen
De personeelsgeleding is niet gewijzigd.
De oudergeleding is gewijzigd. Anita Dijkstra is aangetreden, Arjan Jonkers is afgetreden.
Samenstelling
Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden:
Afgevaardigden van het team:
 Elizabeth Dijkema
 Marloes van den Bos
Afgevaardigden van ouders/verzorgers van leerlingen van Kindcentrum Beatrix:
 Anita Dijkstra (secretaris)
 Tina de Jong (voorzitter)
Vergaderingen
De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 5 keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op
school.
Overzicht activiteiten en MR-zaken
 De MR vergadert tweemaandelijks, dit is voldoende om de onderwerpen te behandelen.
 Onze school is actief deelnemer in het Anti-pest programma KIVA. Dit is een goed en effectief
programma. Hierdoor kan de school een goede en veilige omgeving zijn voor de kinderen. De
leerkrachten zijn opgeleid voor Kiva. Nieuw is dat de Kiva-lessen nu ook in de onderbouw
gegeven worden.
 De eerste vergadering in het seizoen is gezamenlijk gestart met de OR.
 De ontwikkelingen van het Kindcentrum, inclusief kinderopvang, is besproken.
 Door de ziekte van Hilbert kwam er veel druk op het team te liggen. Vanuit de oudergeleding van
de MR is een brief aan de Raad van Bestuur, Albert Velthuis, gestuurd om de zorgen hierover te
uiten.
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Contact en gesprekken gevoerd met de interims Ronald Middelbos en Saskia Prakken.
De identiteit, visie en missie, mede gezien de verandering naar Kindcentrum, is besproken.
De fusie van de besturen van COG Drenthe en CONOD zijn besproken.
De vakantieregeling is besproken.
De bezetting van de leerkrachten voor het volgende schooljaar is besproken.
Het Jaarplan, Marap en Jaarverslag van de school is besproken.
De onrust rondom het vertrek van enkele leerlingen is besproken.
De trendanalyse van de school is besproken.

GMR
Onderwerpen die bij de GMR aan de orde komen en die van belang zijn voor onze school worden
tijdens de vergaderingen behandeld. Desnoods wordt navraag gedaan.
Conclusie
De communicatie met directie en het team verloopt goed. De onderwerpen die spelen worden
constructief en opbouwend behandeld.
Doelstelling voor het seizoen 2017-2018
 Aandacht voor de kleine school
 Meer bekendheid geven aan de goede kwaliteiten van de school.
 Evaluatie van het continurooster.
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