
Jaarverslag 2017 - 2018 
Medezeggenschapsraad PC Basisschool de Huve. 
 
De oudergeleding bestond uit: 

 
● Daphne Vos secretaris  
● Mariëlle Roelofsen lid 
● Annemarie Veldman lid 

 
De personeelsgeleding bestond uit:  
 

● Rutger Sibma voorzitter 
● Elise Deijk lid 
● Mariëlle Jansen lid 

 
De MR heeft 6 maal vergaderd. 
De directeur mevr. de Lange heeft ons het hele jaar op de hoogte gehouden van 
schoolse zaken. Zij is geen lid van de MR en heeft daarmee dus ook geen stemrecht, 
zij heeft wel een adviserende taak. 
 
De MR sprak over deze onderwerpen: 
 

1. Het activiteitenplan MR de Huve, waarin alle jaarlijks terugkerende activiteiten 
staan, stond maandelijks op de agenda.  
Hieronder staan de punten opgesomd, waarbij in het activiteitenplan staat of 
het gaat om advies-  of instemmingsrecht. 

a. Vaststellen activiteitenplan nieuwe schooljaar 
b. Jaarverslag van school 
c. Jaarverslag MR 
d. De schoolgids 
e. Huishoudelijk reglement MR 
f. Begroting 
g. Zorgplan Samenwerkingsverband 
h. Schoolplan (eens per 4 jr) 
i. Formatie nieuwe schooljaar 
j. Onderwijskundig jaarplan 

 
2. Er heeft een wisseling plaats gevonden in de samenstelling van de MR, Door 

zwangerschapsverlof heeft Elise Deijk Liesbeth Otten vervangen. Zij is vanaf 
dat moment ook definitief plaatsgenomen in de mr. 
Daphne zal in 2018-2018 geen deel meer uitmaken van de mr, haar plaats 
wordt ingenomen door Egbert van Rhee. Marleen Oude Geerdink zal Mariëlle 
Jansen vervangen. Zij zal tevens onze nieuwe secretaris worden. 

 
3. De MR heeft veel met directie gesproken over het IKC (integraal kindcentrum), 

waarbij gekeken wordt naar een samenwerking met de Compaan en de 
Stapvoorde en waarbij aandacht is voor het behouden van de eigen identiteit. 
 



4. Leerlingenraad 
Tijdens de ouderenquête van het voorgaande jaar is iedereen uitgenodigd om 
een idee in de nieuwe ideeënbus te doen, de MR heeft het beste idee hierin 
gekozen en zich gecommitteerd aan de uitvoering hiervan. Dat idee was de 
leerlingenraad. Dit is echter het afgelopen jaar op een laag pitje komen te 
staan ivm de nieuwe ontwikkelingen op school (o4nt) 

 
5. O4NT 

Het hele jaar hebben wij het traject gevolgd en waar nodig om opheldering 
gevraagd bij de directie. Wij zijn hierin altijd goed gehoord en voelden ons 
serieus genomen. 
 

6. Enquête 
Afgelopen jaar hebben wij wederom een enquête afgenomen onder de 
ouders. Deze hebben wij teruggekoppeld middels de stuifmail en er is tijden 
de informatieavond ook over gesproken. Wij hebben punten hieruit 
meegenomen en zullen deze binnen de mr blijven volgen. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Daphne Vos 
secretaris MR de Huve. 
 


