
MR jaarverslag 2019 
 
Oudergeleding: 
Carin Oltvoort (voorzitter) 
Reka Kokenyessy (penningmeester) 
Renate Bossenbroek (lid GMR) 
Personeelsgeleding: 
Heleen Plenter 
Gerda Kruitbosch 
Sabine Burgers (notulist) 
 
Januari: 

● Data voor een MR cursus zijn vastgesteld. 

● We spreken over het inspectiebezoek van afgelopen week. Het was een spannende 

dag, de school heeft goede feedback en mooie ontwikkelpunten meegekregen.  

● MR jaarverslag 2018 is goedgekeurd.  

● Er waren twee mails van ouders binnengekomen. Deze hebben we besproken. O.a. 

over het continurooster en het rustig de school binnengaan. 

● Er wordt een korte samenvatting gegeven van de afgelopen studiedag. 

● We besluiten dat er dit jaar geen MR ouderavond komt.  

● We willen als MR meer zichtbaar zijn. We bespreken de actiepunten. 

● Er wordt kort wat informatie vanuit de GMR gedeeld. 

● We bespreken de actuele status van bs Ariane. Het continurooster is daar een feit. 

Locatie is nog onduidelijk.  

● De MR zal na de zomervakantie samengaan met de MR van bs Ariane. Er zullen 2 

mensen bij komen, we vormen dan een MR van 8 personen (1 ouder en 1 leerkracht 

Ariane). 

● Rooster van aftreden is besproken.  

● We hebben van Geertje informatie gekregen over IKC, wat houdt dit precies in en 

hoe staan de zaken er nu voor.  

● We bespreken het rouwprotocol en vinden dit een duidelijk document.  

● We bekijken de bestemmingen voor de schoolreisjes. Leuke opzet, we geven 

feedback mee aan Geertje.  

● We bespreken de uitkomst van de vragenlijst voor ouders. Conclusie: veel 

verbeterpunten vallen onder het kopje ‘communicatie’.  

● We denken mee in het verdelen van de groepen (er komen 13 groepen op de 

Amaliaschool en 3 groepen op bs Ariane). 

● We bespreken het tijdpad / de procedure voor de peiling over het continurooster op 

de Amaliaschool. 

 

Maart: 

● We evalueren het proces van de peiling van de schooltijden. Het is goed verlopen. 



● We kijken kritisch naar de groepenverdeling voor het schooljaar 2019-2020. We 

stemmen in met het voorstel en geven wat aandachtspunten mee.  

● We bespreken het protocol ‘doorverwijzing groep 8’ en hebben enkele 

aanbevelingen.  

● Ieder van ons vult een sterkte/zwakte analyse van de school in.  

● We bespreken het instroombeleid van Bs Ariane. Dit roept nog wat vragen op. We 

gaan hier op een ander moment nog eens naar kijken.  

● We werken hard aan de PR van onze MR 

● Er is een MR-cursus gevolgd door Reka, Carin en Heleen.  

● We bespreken hoe de MR er volgend jaar uit zal zien, samen met BS Ariane. 

● Renate zal stoppen, haar 2e termijn zit erop. We gaan op zoek naar een nieuw lid 

voor de MR (en voor de GMR).  

● We denken na over Pica-typen op school, dit wordt nog verder uitgezocht.  

● We bespreken hoe de samenwerking tussen een MR en directie het meest effectief 

en haalbaar is.  

 

Juni: 

● We verwelkomen twee nieuwe leden (ouders), zij komen volgend schooljaar de MR 
versterken. Eén ouder voor Pr. Amalia en één ouder voor Bs Ariane. 

● We nemen het protocol ‘continurooster’ met elkaar door. Vragen en adviezen 
worden besproken. 

● We spreken over de formatie. Voor BS Ariane is dit rond, ziet er goed uit. Voor Pr. 
Amaliaschool is dit nog niet rond. Hier horen we later meer over. 

● We bespreken opnieuw het protocol ‘doorverwijzing groep 8’. We zien dat onze 
adviezen zijn toegevoegd aan het document.  

● We bespreken het protocol ‘meldcode’.  
● We bespreken de voortgang van de schoolplannen voor BS Ariane en de Pr. 

Amaliaschool. We krijgen dit half juli door, zullen het doorlezen en kort na de 
zomervakantie zullen we hier advies over geven.  

● Geertje legt uit wat het Werk Verdelingsplan is, hoe we dit in het team gaan 
bespreken/vormgeven.  

● Het plan van aanpak (inspectierapport) wordt besproken. Geertje geeft toelichting 
en beantwoord onze vragen.  

● We vinden een gezonde school belangrijk. Advies vanuit de MR: 3 fruitdagen.  
● We bespreken de ingekomen stukken. 
● De actielijst van de vorige vergadering wordt doorgenomen.  
● We besluiten dat we een jaar het Pica-typen willen aanbieden aan groep 6 t/m 8. 

Een online typecursus. Voor ouders is dit gratis, school betaalt een klein bedrag. 
● We bespreken hoe we zichtbaar kunnen zijn op de startavond in het nieuwe 

schooljaar. Ook bedenken we hoe we op andere manieren ‘te vinden zijn’ voor 
ouders.  

● De samenstelling van de MR voor komend schooljaar is bijna rond. Er komt nog een 
verkiezing onder de personeelsleden. Er zijn twee kandidaten beschikbaar.  

 
Na de zomervakantie is de samenstelling van de MR veranderd: 
 



Oudergeleding: 
Pr. Amalia Carin Oltvoort (voorzitter) 
Pr. Amalia Reka Kokenyessy (penningmeester) 
Pr. Amalia Örjan Sikken 
Bs Ariane Roos-Anne de Jong (lid GMR) 
Personeelsgeleding: 
Pr. Amalia Gerda Kruitbosch 
Pr. Amalia Arja Vlasblom (lid GMR) 
Pr. Amalia 
Bs Ariane Sabine Burgers (notulist) 
 
September: 

● We starten in de nieuwe samenstelling. Het is even zoeken hoe dit zal gaan met 

twee scholen in één MR.  

● Carin is nog niet aanwezig, Gerda pakt de taak van voorzitter tijdelijk op.  

● De risico inventarisatie wordt besproken. Er is een werkgroep ‘veiligheid’ opgesteld 

die zich hier ook mee bezighoudt.  

● De Amaliaschool start dit jaar voor het eerst met Picatypen.  

● We spreken af dat de MR begroting voor 1 oktober bij Geertje moet zijn.  

● De schoolplannen van beide scholen worden besproken. Er worden inhoudelijk 

vragen gesteld, Geertje geeft extra toelichting. De plannen zien er goed uit, goede 

opbouw. Enkele op- en aanmerkingen worden doorgegeven aan Geertje en Herma. 

We kunnen ons verder goed vinden in de plannen.  

● De werk verdelingsplannen van beide scholen zijn besproken met de 

personeelsgeleding. De personeelsgeleding heeft akkoord gegeven.  

● We evalueren de startavond.  

● We delen de eerste ervaringen met het continurooster. Voorzichtig positief, rust in 

de school.  

● We bespreken het ziekteverzuim van het afgelopen schooljaar. Er is weinig verzuim. 

We denken dat de werkdrukvermindering en het lerarentekort hierbij wel een rol 

spelen. 

● We krijgen informatie van de directie. O.a. over huisvesting, samenwerking met de 

Hervormde scholen in Ede en de formatie (leerlingaantallen).  

● De Amaliaschool wordt ‘bieb op school’.  

● Groep 8 zou graag het schoolkamp eerder in het jaar willen. Als MR vinden we dat 

een prima plan.  

● We bespreken hoe we ons als MR willen ‘laten zien’.  

● We inventariseren de scholingsbehoefte binnen de MR.  

 

November: 

● Er is een ingekomen brief over de plaatsing van twee pleegkinderen. Er is geen 

ruimte op Bs Ariane. We controleren of de school goed gehandeld heeft en 

concluderen dat dit zo is.  



● Carin heeft helaas besloten te moeten stoppen met haar taak bij de MR. We nemen 

vandaag afscheid van haar.  

● Vanaf januari zal Janneke Scholtus meedraaien als nieuw lid binnen de MR.  

● We maken een foto van de oudergeleding en samen met een kort stukje tekst zal dit 

in de nieuwsbrief van de twee scholen komen. Dan kunnen andere ouders de 

MR-ouders makkelijker vinden/aanspreken.  

● We stellen een vraag over het jaarverslag van de Amaliaschool. Het is een duidelijk 

verhaal. We stemmen in met het jaarverslag..  

● We hebben wat inhoudelijke vragen over het jaarplan van Bs Ariane. Herma kan 

deze vragen beantwoorden. We stemmen in met het jaarplan van Bs Ariane. 

● Er zijn geen vragen over het jaarplan van de Amaliaschool. We stemmen in met dit 

jaarplan.  

● Vanuit de ouders komt een vraag over het fietsbeleid op de nieuwe school in Veller. 

Er is weinig ruimte voor het plaatsen van fietsen. Er wordt inderdaad nagedacht of 

een fietsbeleid een optie is.  

● We evalueren het continurooster. Het is voor sommige mensen nog wel wennen en 

een nieuw ritme zoeken. Maar over het algemeen zijn de geluiden positief.  

● We horen vanuit de GMR dat het momenteel vooral veel over de eventuele 

samenwerking met Ede gaat. We worden op de hoogte gehouden.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


