Jaarverslag MR 2017 - 2018
Dit is het jaarverslag 2017-2018 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool ’t
PuzzelsTuk. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over
haar activiteiten in het schooljaar 2017-2018. Het verslag dient om ouders en het team te
informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.
Op ’t PuzzelsTuk bestaat de MR uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten
(personeelsgeleding). In het schooljaar 2017-2018 waren dit:
-Annelies Mulder (personeelsgeleding)
-Maaike Kloosterman (personeelsgeleding)
-Marjon Otten (oudergelding)
-Lars de Groot (oudergeleding) en vanaf juli 2018 Erwin Quax
9 oktober 2017
De taken worden verdeeld:
Voorzitter Marjon Otten
Vice voorzitter Lars de Groot
Penningmeester Annelies Mulder
Notulist Maaike Kloosterman
Meerjarenbegroting door Age-Jan aan team gepresenteerd. MR gaat akkoord.
Notitie burgerschap wordt door Age-Jan aan MR gepresenteerd. MR gaat akkoord.
MR jaarverslag 2016-2017 door Maaike aan MR gepresenteerd. Met kleine technische
aanpassing akkoord.
15 januari 2017
Voorbereiding verkiezing MR (Lars de Groot zijn laatste jaar ingegaan in MR). Maaike stelt
vacature op en plaatst dit in PuzzelsTuk.
Het Jaarplan en jaarverslag worden bekeken en goedgekeurd.
14 mei 2018
Er is vanuit Catent een nieuw MR reglement. Maaike bekijkt dit en mailt dit door.
Gesproken over “extra” werkdrukgeld. De personeelsgeleding geeft akkoord.
MR mailadres is gewijzigd! mr.puzzelstuk@catent.nl
Er volgt nog een brief voor ouders over het medicijnprotocol.
2 juli 2018
De schoolgids is door de MR goedgekeurd.

Gesproken over AVG.
Begroting komt op de eerste vergadering na vakantie (24 sept 2018) op agenda.
Zoals u heeft gelezen is de samenstelling van de MR in de loop van het schooljaar veranderd.
We willen Lars de Groot bedanken voor zijn inzet in de MR!
Ook willen we Erwin Quax welkom heten!
De MR is bereikbaar via het emailadres: mr.puzzelstuk@catent.nl
Heeft u vragen of “punten” die we mee kunnen nemen naar een MR vergadering, laat het
ons horen!

