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Wat ons bezighield: 

• Vertrek MR voorzitter 

Floor van der Vlist 

• Start nieuw MR-lid en 

voorzitter Willem Jan 

Geesink 

• Goedkeuring 

begroting 2019 

• Formatie en bezetting 

van de groepen 

• Volgen van het 

schoolonderne- 

mingsplan. 

• Financiën TSO-

voorziening. 

 

Vanaf januari 2019 schuift 

Willem Jan Geesink aan naast 

MR-voorzitter Floor van der 

Vlist, moeder van Thom (dan 

groep 7). Floor heeft eerder dit 

schooljaar aangekondigd haar 

laatste jaar als MR-lid en 

tevens voorzitter in te gaan. Na 

werving van een nieuwe 

voorzitter in de eerste helft 

van het schooljaar schuift 

Willem Jan vanaf nu aan, hij zal 

een half jaar meekijken. 

Daarna zal hij het 

voorzittersstokje overnemen 

Willem Jan is vader van Fleur 

(dan groep 1-2) en Jort (groep 

1-2), hij stelde zich eerder 

middels een bericht in Social 

Schools al aan u voor. 

Tweede lid uit de 

oudergeleding is Yvon den 

Ouden, moeder van Juultje 

(groep 7). Vanuit de 

lerarengeleding zijn in 

schooljaar 2018-2019 Renske 

de Groot en Marion van Delft 

de vertegenwoordigers. 

Tijdens de vier 

vergadermomenten die in deze 

periode plaatsvinden wordt 

steeds het 

schoolondernemingsplan van 

de school besproken en 

toegelicht door directeur 

Caroline. 

We volgen de ervaringen met 

de nieuwe lesmethode ‘Alles in 

één’ en worden bijgepraat 

over het groepsdoorbroken 

werken. Deze werkwijze bevalt 

de leerkrachten goed, er 

worden tevens mooie 

resultaten gezien. We 

bespreken dan ook een 

uitbreiding van deze werkwijze 

naar meerdere vakgebieden. 

In januari vindt een 

ouderavond plaats waar de 

resultaten van een recent 

afgenomen 

oudertevredenheids-enquête 

worden besproken. Binnen de 

MR wordt er meegekeken naar 

de doelen die op deze avond 

naar voren werden gebracht. 

We kijken mee of alles een 

plek krijgt binnen het 

schoolondernemingsplan, en 

hoe de communicatie hierover 

richting de ouders zal 

plaatsvinden. 

De MR geeft in januari een 

positief advies op de begroting 

voor 2019. Verder wordt er 

meegekeken naar het 

vakantierooster voor 

schooljaar 2019-2020 én 

worden we op de hoogte 

gehouden over de stand van 

de zaken rondom de 

ontvangen gelden voor de 

tussenschoolse opvang.  

We stellen een duidelijke 

meerwaarde van deze TSO-

voorziening vast en denken 

samen na over het onder de 

aandacht brengen en houden 

hiervan bij de ouders. In de 

hoop dat een groter aantal 

ouders bereid is de vrijwillige 

bijdrage te betalen. 

Momenteel moet er een 

aanzienlijk bedrag aan 

onderwijsgelden worden 

bijgelegd, wat wij als MR 

onwenselijk vinden. 

Later in deze periode zijn de 

groepsindeling en de bezetting 

van de groepen (formatie) 

belangrijke thema’s. 

We zijn blij dat het de school in 

deze tijd van het lerarentekort 

gelukt is alle groepen in het 

nieuwe schooljaar weer 

bemenst te krijgen! 

Tijdens de laatste vergadering 

in juli nemen we afscheid van 

Floor van der Vlist en van 

Marion van Delft.  Floor is 7 

schooljaren lang met een 

enorme drive en inzet MR lid- 

en voorzitter geweest namens 

de oudergeleding.  

We willen Floor ook via deze 

weg nogmaals van harte 

bedanken voor alles wat zij 

voor de school betekend heeft, 

in roerige en in betere tijden. 

Dank Floor! 

Marion verlaat na vele jaren 

als leerkracht de school en 

daarmee ook de MR. Marion, 

dank voor jouw frisse blik en je 

grote hart voor de school en 

de kinderen! 

Contact met de MR: 
Over schoolzaken praten wij 
graag met u. Vertelt u ons wat 
u bezig houdt? Welke 
verbeteringen u ziet voor onze 
school? Laat het ons weten als 
de MR iets voor u kan 
betekenen! U kunt ons vinden 
in en rondom de school en 
bereiken via: mr@devonk-
odijk.nl 
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