
 
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad ( MR) 2015-2016 
 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders, namelijk: 

 

Suzan Louwerse Voorzitter    personeel 

Ilona Teseling  ( per 1 september 2015)  personeel 

Dingena Remijn (secretaris)   ouder 

Marty de Korte (per 1 sept 2015)  ouder  

 

De MR kan persoonlijk worden benaderd via één van de leden, via brievenbus in de school of 

via mailadres: medezeggenschapsraad@ehsoostkapelle.nl. Meer info is te vinden op de 

website van de Eben-Haëzerschool. 

 

De MR is het afgelopen jaar 7 keer bij elkaar gekomen. Veelal werden de ingekomen stukken 

van het bestuur besproken en vragen/opmerkingen voorgelegd aan het bestuur. Op verzoek 

was Arian Lier beschikbaar om toelichting te geven over bepaalde zaken. Om u een beeld te 

geven van onderwerpen waar de MR zich mee bezig heeft gehouden, volgen hieronder per 

vergadering de besproken zaken. 

22  juni 2015: 

- Ingekomen stukken van bestuur zijn besproken en bekeken nl. groepsformatie, 

groepsverdeling, vakantieplanning, informatie over cao werknemers, en de 

managementrapportage. 

Hierover heeft Gerard v.d. Weerd mondeling toelichting gegeven. 

- Er werd gesproken over een aanstelling van nieuwe schoolleiding en er zijn enkele 

vragen daar omtrent richting bestuur/sollicitatie commissie gegaan. 

 

8 september 2015:  
- Ingekomen stukken van bestuur zijn besproken nl. jaarplan 2015/2016  en schoolplan 

2015/2019  

- Daarnaast heeft de MR naar aanleiding van enkele reacties van ouders met betrekking 

tot parkeren Halve Maan een schrijven naar Arian Lier gedaan of hier nog eens 

aandacht aan kan worden gegeven. 

- We hielden nauw contact met het bestuur m.b.t. nieuwe schoolleiding. 

- We maakten plannen om in de toekomst de communicatie tussen ouders/MR/ bestuur 

zoveel mogelijk op één lijn te krijgen, en de MR beter in beeld te brengen. 
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17- november  2015: (jaarlijks overleg met bestuur) 

- Er is een jaarlijks overleg geweest met MR en bestuur. Hierbij zijn de volgende 

onderwerpen ter sprake geweest nl. niveau verbetering van de school, nieuwe 

schoolleiding, communicatie tussen MR en schoolbestuur 

 

15 maart 2016: 

- 2 leden van de MR commissie zijn naar een jaarlijkse bijeenkomst geweest 

georganiseerd door Colon om op de hoogte gehouden te worden over de landelijke 

ontwikkelingen binnen de Medezeggenschapsraden. 

- Verdere ontwikkelingen besproken betreft nieuwe schoolleiding. 

- Activiteitenplan voor MR opgesteld en voorgelegd aan bestuur. 

- Er is uitgebreid gekeken naar de financiële begroting en daarover is overleg geweest 

met het bestuur. 

 

13-april-2016 

- MR heeft een gesprek gehad met nieuwe kandidaat schoolleiding En heeft hiervan 

positief verslag gedaan richting bestuur. 

7-juni -2016 

- Er zijn nieuwe methodes besproken nl: 

Een nieuwe uitgebreidere digitale verkeersmethode van VVN, en een schrijfmethode 

‘Klinkers’ ter vervanging van de oude methode ‘Met de Hand geschreven’ in de groepen 3 

t/m 8.  In 3 wordt gekeken naar nieuwe methode die aansluit bij de nieuwe taal lees 

methode. 

- Er zijn enkele reacties gekomen vanuit ouders betreft een vrije 3
e
 pinksterdag. Hier is  

met bestuur/team en directie uitgebreid over gesproken en vanuit MR is er verslag 

gedaan naar des betreffenden. 

5-juli-2016 

- Ingekomen stukken van het bestuur nl. jaarverslag 2015 is bekeken en akkoord bevonden. 

- Marty de korte stopt eind dit school jaar als lid van de MR oudergeleding. Voor haar gaan we 

intensief op zoek naar nieuwe kandidaten. Er is een lijstje opgesteld van ouders die we 

daarvoor gaan benaderen, ook worden er flyers in de school opgehangen. 

- Er is een jaarverslag van de MR opgesteld en besproken. Dit gaat richting het bestuur. 

Mochten er zaken zijn die u besproken wil hebben, komt u ergens niet uit, heeft u tips, ideeën, alles ter 

verbetering van onze school, zoek gerust contact.  

 

Hartelijke groet, 

Namens de Medezeggenschapsraad 


