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“Elkaar dragen, verdragen en verder dragen” 
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Inleiding 
Voor je ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
Basisschool  Christoffel in Waalre. In dit jaarverslag leggen we formeel 
verantwoording  af over de werkzaamheden, besluiten en adviezen van het 
schooljaar 2015-2016.  

Werkwijze MR 
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage 
aan de kwaliteit van ons onderwijs. De MR heeft daarvoor eens in de 6 weken 
overleg met de Directie.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR 
om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR 
alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het 
met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op 
een aantal zaken, zoals het schoolontwikkelingsplan(SOP), formatieplan en 
regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de 
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie 
en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. In dit verslagjaar werden de 
ouders vertegenwoordigd door:  

Fred Verhoog(afgetreden vanaf 2016-2017), Isabelle van de Looij (voorzitter, 
afgetreden vanaf 2016-2017), Judith Tollig en Charlotte Gielen.  

De leerkrachtengeleding bestond uit:  

Roos Geevers, Xandrie de Vries (afgetreden in 2016-2017), Malaika Voermans 
en Nicole Segeren (afgetreden in 2016-2017). 

Communicatie met ouders en het schoolteam 
De MR vind het belangrijk om contact te 
houden met haar ‘achterban’.  In dit geval zijn 
dat de ouders van school en alle leerkrachten.  
Tijdens de teamvergaderingen wisselt de 
personeelsgeleding van de MR informatie uit 
met het hele schoolteam. Uiteraard gebeurt dit 
ook informeel in de docentenkamer.  
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De ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd: 

 Agenda en notulen op de website van de Christoffel (MR-pagina: 
https://www.christoffelwaalre.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad . 

 Het jaarverslag. 
 MR informatie in de schoolgids. 
 Incidenteel een artikel in de nieuwsbrief.  
 Informeel op het schoolplein en aan de poort. 
 Tijdens thema avonden 

 
Ouders die hun standpunt of situatie willen inbrengen in 
de MR kunnen de leden van de MR rechtstreeks 
aanspreken of de MR mailen. Iedereen die wil meepraten 
over het beleid van school is van harte welkom tijdens 
het openbare deel van de MR vergaderingen.  

 

  

 
 
 
Financiële verantwoording  
Vanaf september 2015 t/m augustus 2016 zijn er geen kosten gemaakt. 
 
 
TERUGBLIK 2015 – 2016 
 
Hieronder volgt een overzicht van alle onderwerpen waarin de MR formeel 
advies of instemming heeft verleend. 
 
Schoolontwikkelplan (SOP) 2015-2016 

 Bevoegdheid MR: Instemming (ouders en personeel) 

 Besluit: vaststelling SOP en akkoord op de strategische doelstellingen  
 
Vakantierooster 2016-2017 

 Bevoegdheid MR: Instemming 

 Besluit: De MR heeft instemming verleend aan het rooster zoals dit door 
Skozok is opgesteld. 
 

 

Contact: 

Medezeggenschapsraad Christoffel 
mrchristoffelschool@skozok.nl 

Maximiliaanlaan 1 
5583 XG Waalre 

www.christoffelwaalre.nl  
mrchristoffelschool@skozok.nl 

https://www.christoffelwaalre.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad
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RI&E Arboplan 

 Bevoegdheid MR: Instemming (heeft niet plaatsgevonden). Er is tevens geen 
advies uitgebracht. 

 Het laatste RI&E dateert van schooljaar 2013-2014 en het Plan van aanpak is 
besproken in de MR. Een RI&E dient 2-jaarlijks te worden uitgevoerd. Dit 
wordt in het schooljaar 2016-2017 weer ingebracht. 

 
Formatie 2016-2017 

 Bevoegdheid MR: Instemming personeel 

 Besluit: Op basis van de leerlingen-aantallen stelt het SKOzoK Bestuur een 
formatieplan op. Hierin wordt aangegeven hoeveel FTE leerkrachten aan 
een school wordt toegewezen. Dit formatieplan is door de GMR beoordeeld. 
De formatie voor de Christoffel is door de personeelsgeleding van de MR 
goedgekeurd (met extra aandacht voor optimale groepsindeling en met 
aandacht voor  individuele behoefte en ontwikkeling van leerlingen.) 

 
Zorgplan/Ondersteuningsplan 

 Bevoegdheid MR: Instemming  

 Besluit: binnen SKOzoK is er op alle scholen een uniform zorgplan met de 
mogelijkheid tot een schoolspecifieke invulling. Alle scholen binnen SKOzoK 
werken vanuit HGW (handelingsgericht werken). 
 

 
TSO tariefaanpassing 2016-2017 

 Bevoegdheid MR: Instemming  

 Er is geen tariefaanpassing  voor komend 
jaar. 
 

MR regelement 2016 - 2020 

 Bevoegdheid MR: Instemming 

 De MR heeft ingestemd met het nieuwe 
regelement met uitzondering op de 
zittingsduur van de MR leden. GMR bepaalt 
dat MR leden 4 jaar zitting hebben. 
  

Schoolgids 2016-2017 

 Bevoegdheid MR: Instemmen oudergeleding 

 De MR heeft ingestemd. 
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Tevredenheidsonderzoek maart 2015 

 Evaluatie heeft in de MR plaatsgevonden 
  

 
Extra onderwerpen en activiteiten 
 
Open dagen 
In januari vonden de opendagen weer 
plaats. In samenwerking met de MR is een 
leuke promotiecampagne gevoerd om 
zoveel mogelijk nieuwe ouders uit te 
nodigen op onze school. De actie had 
succes aangezien de open dagen goed 
bezocht werden. Een aantal ouders uit de 
MR hebben de gasten (nieuwe ouders en 
kinderen) welkom geheten op de 
Christoffelschool en hen voorzien van 
allerlei nuttige informatie. 
 
Website en SKOzapp 
SKOzoK heeft voor alle aangesloten scholen een nieuwe website ontwikkeld. 
De MR heeft geadviseerd hoe de nieuwe website school specifiek en 
gebruiksvriendelijk ingericht kan worden.  
 
Communicatie 
De Christoffelschool wil haar identiteit zo goed mogelijk uitstralen. De MR 
heeft geadviseerd te werken met een duidelijke eigen herkenbare huisstijl. Een 
huisstijl in kleur en beeld die voor allerlei boodschappen en uitingen gebruikt 
kan worden. MR en school heeft contact gezocht met een goede vormgever en 
samen hebben zij een paar mooie producten ontwikkeld. Bijvoorbeeld het 
Christoffelverhaal, posters voor de opendagen, flyers opendagen, 
informatiemateriaal informatieavond.  
 
Thema-avond Rapportage  
Samen met de directie heeft de MR een thema-avond ‘rapportage’ 
georganiseerd. Tijdens deze avond is door ouders, leerkrachten en MR-leden 
gebrainstormd over de beste manier van rapportage over je kind.  Centraal 
stond de vraag: ‘Hoe zou je je kind willen volgen tijdens zijn of haar 
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schoolcarrière?’ In het schooljaar 2016-2017 worden de nieuwe vormen van 
rapportage getest.  
 
Nieuwe MR leden 2016-2017 
Vanwege het aftreden van vier MR-leden zijn er nieuwe leden geworven. 
Onder de leerkrachten en onder de ouders. 
Er hoefden geen verkiezingen plaats te vinden. 
 
VOORUITBLIK 2016 - 2017 
Voor het nieuwe schooljaar staan er, naast de jaarlijks terugkerende 
agendapunten, weer belangrijke onderwerpen op de agenda.  

 Communicatie met de ouders en ouderparticipatie blijven een belangrijk 
onderwerp voor school en voor de MR.  

 MR wil dit schooljaar twee thema-avonden organiseren; onderwerpen zijn 
Talentontwikkeling en Het kind in de maatschappij. 

 Verder zal de MR uitvoeriger met school in gesprek gaan over het 
onderwerp Formatie en wat de uitgangspunten zijn van school. 

 Profilering en identiteit school; de MR blijft de school hierin adviseren. 
Doelstelling: verder uitwerken  van thema’s “excellente leerlingen”, 
begeleiding zorgleerlingen, kanjerschool, etc. Centrale vraag is: Wat is het 
onderscheidende vermogen van de school en hoe laten we dit aan de 
buitenwereld zien? 

 Andere onderwerpen zijn: visie en beleid op combinatieklassen, Risico 
Inventarisatie en het huishoudelijk reglement. 

 
 
 
Wij hopen dat dit jaarverslag meer 
inzicht geeft in de werkzaamheden van 
de MR. Onze hartelijke dank voor je 
belangstelling en vertrouwen in de MR. 
 
Met vriendelijke groet  
Medezeggenschapsraad 
Christoffelschool, Waalre. 
 

 

   


