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Jaarverslag over het schooljaar 

2018-2019 



Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019 van de Medezeggenschapsraad (verder afgekort MR) van 

Montessori IKC De Groene Ring. 
De MR bestaat uit twee geledingen: 

1.  de teamgeleding: bestaande uit 3 teamleden 
2.  de oudergeleding: bestaande uit 3 ouders. 

 

Om de betrokkenheid van alle ouders bij de gang van zaken op school te stimuleren, probeert de MR 

zoveel mogelijk openheid van zaken te vragen en te geven. Wij willen ouders oproepen om 

bijzonderheden te melden. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen hangen op het raam bij locatie Zuid. Op 

locatie Noord hangen de notulen aan het prikbord bij de hoofdingang. De notulen zijn ook terug te 

vinden op de website. 

De MR vergadert één keer per maand op maandag van 19.30 tot 21.00 uur. Hierbij bent u als 

toehoorder van harte welkom. 

Tijdens vergaderingen van de MR is de directeur, Marike Ketelaars, regelmatig aanwezig om 

toelichting te geven op beleidsstukken en om vragen te beantwoorden, wat de besluitvorming 

bespoedigt.  

Naast de reguliere vergaderingen heeft de MR twee keer met het bestuur vergaderd. 

Samenstelling van de MR: 

Oudergeleding 

Souada ben Kaddour   zitting tot september 2019 

Martine Willemsen   zitting tot september 2019 

Gwen Kemperman     zitting tot september 2021 

 

Teamgeleding 

Linda Krechting                                           zitting tot september 2021 

Karin te Kaat                    zitting tot september 2021 

Wendy Driessen   zitting tot september 2022 

 

 



2018-2019 

Algemene beschouwingen: 

In de voorgaande schooljaren is de MR betrokken bij het door directie en bestuur vast te stellen 

beleid. Ook dit schooljaar heeft de MR een belangrijke taak gehad bij het controleren of de 

uitvoering van het voorgenomen beleid verloopt, zoals bedacht was. 

Instemming werd verleend aan de volgende stukken: 

 fusie eindrapportage  

 nieuwe MT-structuur 

 Aanstellen directeur Marike Ketelaars 

 verdeling ouderbijdrage 2019-2020 

 Overblijfgeld 

 vakantierooster 2019-2020 

 Formatieplan/ normatief kader 

 Werkverdelingsplan 2019-2020 

 MR statuut en MR regelement 

 Meerjarenbegroting 

 Begroting 2019-2020 

 Toetreding Thijs Wagenaar en Ans Sanders tot de MR komend schooljaar 

 Pilot EHBO-lessen bovenbouw 
 

Naast deze stukken heeft de MR in de vergaderingen ook andere zaken besproken, die belangrijk zijn 

voor het reilen en zeilen van de school: 

 MR jaarverslag 2017-2018 

 Jaar- en activiteitenplan MR 2018-2019 

 Communicatie algemeen 

 Koersplan 2018-2021 

 Samenwerking met Zonnekinderen 

 Proces nieuwe structuur ouderraad  

 Structuur MR en vertegenwoordiging daarin van Zonnekinderen 

 Overblijfregeling 

 Verbouwing op locatie Zuid 

 PR Montessori IKC de groene ring 

 In- en uitstroom leerlingen 

 Onderwijskundig jaarplan 

 Inzet werkdruk verlagende middelen 

 Normatief kader Innerwaard 

 GMR 

 Afvaardiging, Karin te Kaat, vanuit Montessori IKC de groene ring richting GMR 

 Werving van 2 ouders voor MR en 1 ouder voor GMR 

 Beleid klimaatbeheersing 

 Proces werkverdelingsplan 

 KIVA 

 Ouderbetrokkenheid 

 Communicatie bij overgang peutergroep naar kleutergroep 



 Verkeersveiligheid rondom beide locaties 

 Nieuwe sportshirts Montessori IKC de groene ring 

 RI&E 

 Beleid opdelen klassen  

 Eindtoets route 8 

 Avondvierdaagse 

 Leerling/ leerkracht tevredenheidsonderzoek 
 

 


