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Hierbij ontvangt u het eerste achterbanverslag van de medezeggenschapsraad (MR). Om u betrokken te 

houden bij het reilen en zeilen van de MR zult u in de toekomst na de vergaderingen van de MR op de hoogte 

worden gebracht van onze werkzaamheden door middel van het achterbanverslag. Allereerst zullen we ons 

even voorstellen. De MR bestaat uit 6 leden, 3 leerkrachten en 3 ouders. De leden op dit moment zijn: Evelien 

Nugteren (ouder), voorzitter Christel Helderop (ouder) Anouk van den Heuvel (ouder) Rian Steehouwer, Tabita 

Vos en Saskia van der Heijden. Als de MR het noodzakelijk acht zal Arjan Vis aanschuiven bij de vergaderingen 

om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden toe te lichten.  

Vergadering 30 november 2017 

Agendapunt Begroting OR 

Begroting van de OR voor dit schooljaar wordt goedgekeurd door de MR. 

De ouderraad is op de hoogte dat sommige activiteiten niet meer door de leerkrachten  

georganiseerd worden.  

 

Agendapunt Schoolplan  

MR is betrokken bij de ontwikkeling van de school.  

De school zet voor de komende jaren een traject uit en betrekt de MR daarbij. 

Het schoolplan voor het schooljaar 2017-2018 is in te zien op de site 

www.transparantbeleid.nl 

Het lijkt de MR een goed idee om ouders meer te informeren over de ontwikkeling die de  

school op dit moment doormaakt.  

Dit zal i.i.g. via de nieuwsflits gebeuren en mogelijk ook nog op een andere manier, bijvoorbeeld een 

ouderavond. 

Arjan heeft het schoolplan 2017-2018 uitgebreid toegelicht en de MR is hiermee akkoord gegaan. 

Het jaarverslag van het schoolplan van 2016-2017 wordt doorgenomen en goedgekeurd door de MR. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of wilt u meer informatie van de MR, dan kan dit door 

ons aan te spreken of door een mail te sturen aan mr@juliana-zwijndrecht.nl  
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