
Jaarverslag 2016-2017 

 

Medezeggenschapsraad Chr. Dalton Basisschool ‘De Maten’ 

 

Samenstelling: 

Oudergeleding:  Dennis Bosch (voorzitter) 

    Marcel Kerskes   

    Jolanda Marsman-Kuiper   

Personeelsgeleding:  Jaquelien Ekkelkamp 

    Gré Schuurman 

    Eline van der Vegt (secretaresse) 

Management/directie: Jenny Valk 

 

Vergaderingen / bijeenkomsten 

Dit jaar hadden we 6 geplande vergaderingen: 

14 september 2016 

30 november 2016 

11 januari 2017 

20 maart 2017 

15 mei 2017 

11 juli 2017 

  

Wij maken gebruik van een werkplan met een jaarplanning, waardoor wij het gehele jaar 

een aantal zaken de revue laten passeren. Er staat altijd een aantal vaste punten op de 

agenda en indien noodzakelijk kan de MR gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven 

over schoolaangelegenheden. Tijdens de vergaderingen van het afgelopen jaar kwamen 

de volgende punten aan de orde: 

 

Marap: 

Een aantal keren per jaar verzorgt het management van de school een 

managementrapportage (marap). Hiermee wordt verslag gedaan van de voortgang 

m.b.t. onderwerpen zoals: onderwijs&identiteit, communicatie&kwaliteit, 

personeel&organisatie, huisvesting en financiën&beheer. Mocht er toelichting op deze 

rapportage nodig zijn dan kan de MR hier om vragen. 

 

Verkiezingen  

Aan het begin van het schooljaar is Jaquelien Ekkelkamp als vervanger van Martha 

Bakker in de personeelsgeleding van de MR begonnen. Wat betreft de personeelsgeleding 

zal Jaquelien Ekkelkamp m.i.v het nieuwe schooljaar de rol van secretaris met Eline van 

der Vegt delen.   

 

Overige zaken die dit jaar in de MR aan de orde zijn gekomen: 

 

1. Instemming MR-regelement SCOT 

2. Evaluatie school- en zorgplan 

3. Evaluatie huishoudelijk regelement MR 2014-2018 

4. Evaluatie personeelsbeleidsplan 

5. Bespreken 3 leerteams (kwaliteitszorg, technologie en dalton en onderwijs) 

6. Bespreken punten uit jaarplan 

a. Doel methoden schrijven en Engels 

b. Doel onderzoekend leren, wetenschap en techniek 

c. Doel sociale redzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling 

d. Burgerschapvorming/leerlingenraad 

e. Doel uitvoeren wet BIO, POP en gesprekkencyclus 

f. Doel bewaken, borgen onderwijskwaliteit. 

g. Doel communicatiemiddelen en PR optimaliseren 

h. Profileren als basisschool ‘De Maten’ 



7. Notulen GMR 

8. Bespreking schoolbegroting 

9. Website de maten www.sco-t.nl/websites/dematen , maar ook de websites 

www.infomr.nl en www.infowms.nl  

10. Bespreking formatieplan schooljaar 2017/2018 

11. Bespreking vakantierooster 2017-2018 

12. Digitaal pesten (hoe hiermee om te gaan). 

13. Agendabeheer 

14. Passend onderwijs 

15. Fondswerving 

 

Daarnaast hebben we als MR dit schooljaar de nieuwe methode Da Vinci gevolgd en 

geëvalueerd. Vooral de ouderavond Da Vinci in maart werd als positief ervaren. 

 

In juli hebben we met de MR de school aan het Ommerkanaal bezocht. Dit om te kijken 

wat voor mogelijkheden er zijn op subsidie gebied en wat het project Talentvol 

ondernemen inhoud. 

 

Als MR willen we blijven meedenken en beslissen om een professionele organisatie te 

behouden, zeker binnen een groter samenwerkingsverband. Hierbij moeten we altijd 

zorgen dat onze leerlingen de optimale aandacht krijgen.  

Mochten er mensen zijn die graag meer willen weten over onze activiteiten dan kan er 

altijd contact opgenomen worden met de MR leden. We zijn te bereiken via ons  eigen 

e-mail adres mr@de-maten.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

MR Chr. Dalton Basisschool ‘De Maten’ 

http://www.sco-t.nl/websites/dematen
http://www.infomr.nl/
http://www.infowms.nl/
mailto:mr@de-maten.nl

