
 

 
 
Jaarverslag MR 2017 – 2018  

 
 
De MR bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Personeelsgeleding: 

Susan van Zelst Secretaris zitting tot aug. 2021 
Petra van Kilsdonk Lid zitting tot aug. 2020 

 
Oudergeleding: 

Mustafa Gürel Voorzitter zitting tot aug. 2020 
Chantal v.d. Velden Lid  zitting tot aug. 2018 
Fokaline van Laar Lid                               zitting tot aug. 2019 

      
Chantal heeft ons laten weten haar MR werk niet meer te kunnen combineren met haar andere 
werkzaamheden. Daarom heeft ze besloten de MR te verlaten. 
Sandy van Casteren werd na verkiezingen gekozen tot nieuw MR lid. Hij neemt de zetel van Chantal 
over. 
 
Vergaderingen: 
De MR kwam in 2017-2018 6 keer bij elkaar: 
18 september 2017 
31 oktober 2017 
13 december 2017 
26 februari 2018 
17 april 2018 
20 juni 2018 
 

Er waren dit schooljaar geen extra bijeenkomsten. 
 
Aandachts-  en speerpunten schooljaar 2017-2018: 
In het jaar 2017-2018 zijn er een aantal specifieke speerpunten vastgesteld.: 
Speerpunten waren: 

• Communicatie – terugkoppeling OR 

• Luchtklimaat 

• (Sociale) Veiligheid 

• Partnerteam/ Ouderpanel 

• Ruimtegebruik/gebrek - gebouw 
Deze speerpunten kwamen iedere vergadering aan bod. 

 
Scholing: 
Er is geen scholing gevolgd dit jaar. 
 



Deze onderwerpen zijn in de vergaderingen besproken: 

• MR jaarverslag 2016-2017 

• Stand van Zaken Amstel 

• Opzet budget 

• Zomerschool 

• Schooljaarplan 

• Rol van de MR 

• EHBO groep 8 

• Actief Ouderschap 

• Scholing 

• Leerlingenaantallen/ prognose 

• Fietsenstalling 

• Office 365 

• Uitbreiding hoofdlocatie 

• Opstart groep 2 

• Staking 

• Infoavond sociale media 

• Begroting 

• Herschikking Waalwijk/ Leerlingenstroom 

• Overleg OR 

• Vertrek Chantal – uitschrijven verkiezingen 

• Formatie 2018-2019 

• Petitie 

• Ouderenquête Amstel 

• Zittingstermijnen 

• MR reglement 

• Vergaderdata volgend schooljaar 
 
Overleg OR 
De MR heeft in 2017-2018 twee keer overleg gehad met de OR. Dat was steeds voorafgaand aan een 
MR vergadering. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 31 oktober 2017 en 17 april 2018. 
Onderwerpen die besproken zijn: 

• Verslag OR vergadering 

• Speerpunten MR 

• Speerpunten OR 

• Samenstelling OR volgend schooljaar 

• Automatische incasso ouderbijdrage 

• Ouderenquête 

• Gedrag in groepsapps 
 

Alle notulen zijn verstuurd naar de achterban en zijn ter inzage beschikbaar. 
 
Augustus 2018.  
 
Gemaakt door: 
Susan van Zelst – Convents 
 


