Jaarverslag MR Joh. Calvijnschool 2016-2017
In dit jaarverslag willen wij u informeren over de samenstelling en activiteiten van de
MR van de Johannes Calvijnschool in het cursusjaar 2016-2017.
Samenstelling MR
Oudergeleding
J. Brandemann-Tiggeloven, secretaresse/ afgevaardigde t.b.v. de GMR
A. van Rijs, algemeen adjunct
L. Soet – Ligtenberg
Personeelsgeleding
J.A. van der Velden
C. de Leeuw, voorzitter/ afgevaardigde t.b.v. de GMR
R. Nobel
In september 2016 hebben we afscheid genomen van mevr. Schot als lid van de
oudergeleding. Omdat haar jongste kind afscheid nam van de basisschool betekende
dit voor haar dat zij afscheid van de MR moest nemen. Haar plaats is ingenomen
door mevr. Soet.
Vanuit het personeel is de vacature vervuld door juf van der Velden
Dhr. R. Nobel had voor de zomervakantie ook afscheid van ons genomen, omdat hij
het vanwege drukke werkzaamheden er niet meer bij kon hebben. We zijn blij dat hij
toch weer in ons midden is. De MR is hiermee weer compleet.
Dit jaar was vanuit de oudergeleding dhr. A. van Rijs aftredend en namens het
personeel dhr. M.C. de Leeuw. Beiden hebben besloten om nog een periode in de
MR te blijven.

Activiteiten
We hebben in de afgelopen periode 4 keer vergaderd.
Tijdens de gehouden vergaderingen hebben we gereageerd op diverse aanvragen
om advies en/of instemming van het bestuur.
(Schoolfonds)begroting
Net als elk jaar kregen we ook dit jaar de Schoolfondsbegroting en de
Schoolbegroting onder ogen. Gelukkig konden we constateren dat beiden er goed
uitzagen. Zo kon de volledige MR instemming met de Schoolbegroting en de
oudergeleding instemmen met de Schoolfondsbegroting.
Werkplan
In juni hebben we het werkplan geëvalueerd en vooruit gekeken naar het nieuwe
werkplan.
Ingekomen stukken vanuit de ouders
We hebben met elkaar het vakantierooster besproken. Er wordt rekening gehouden
met de vakantieroosters van de Revius en Driestar.

We hebben met elkaar nagedacht over het bezoek van Koning Willem Alexander en
koningin Maxima. Zij bezochten de Krimpenerwaard op 21 februari, iets waar we als
school bij stil willen staan. De kinderen kregen de ochtend van 21 februari vrij, zodat
iedereen op eigen gelegenheid naar de koning en koningin kon gaan.
We hebben met elkaar over de plusklas, EHBO werkboekjes, schoolkamp en het ICT
lokaal gesproken.
Ook hebben we met elkaar nagedacht hoe we de vrijwillige bijdrage meer onder de
aandacht van de ouders kunnen brengen.
We hebben advies gegeven aan de directie rondom de communicatie met ouders.
Het is fijn als ouders data waarop de kinderen vrij zijn, tijdig weten.
Ook is het belangrijk om goed met de ouders te communiceren als er onverhoopt een
incident met kinderen voorkomt tijdens een excursie / schoolreis.
Naast alle “zakelijke “onderwerpen delen we ook elke vergadering de grote en kleine
zorgen die er op school zijn en leven we op die manier met elkaar mee.
We hebben een eigen e-mailadres mr@jc.sggkrimpen.nl, zodat we altijd bereikbaar
zijn voor vragen en andere info.
Het is fijn om te merken dat steeds meer ouders ons weten te vinden.
Ten slotte
Als MR kunnen we terugzien op een mooi seizoen. We hebben in goede harmonie
met elkaar het beste voor school, de ouders en de kinderen gezocht.

