
In dit jaarverslag willen wij u informeren over de samenstelling en activiteiten van de 
MR van de Johannes Calvijnschool over de periode juni 2018 tot en met juni 2019. 
  
Samenstelling MR 
 
Oudergeleding       
J. Brandemann-Tiggeloven, secretaresse/ afgevaardigde t.b.v. de GMR 
A. van Rijs, algemeen adjunct 
L. Soet – Ligtenberg 
 
Personeelsgeleding  
C. de Leeuw, voorzitter/ afgevaardigde t.b.v. de GMR 
R. Nobel 
J.A. van der Velden 
 
We hadden dit jaar geen wijzigingen  in de samenstelling van de MR. 
 
 
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.  
 
Schoolfondsbegroting  
We hebben met elkaar het verslag van de inspectie besproken en de nieuwe 
schoolfondsbegroting doorgenomen en goedgekeurd.  
 
Formatie  
het nieuwe formatieplan hebben we met elkaar  doorgenomen.  
 
Inspectiebezoek 
Het bezoek van de inspecteur hebben we met elkaar besproken evenals het 
bijbehorende rapport. 
 
Zending: 
We hebben toestemming gegeven over de verdeling van de zendingsgelden. 
 
Ingekomen stukken vanuit de ouders 
We hebben de maatregelen besproken die getroffen worden om de werkdruk te 
verlagen, en de gevolgen van de nieuwe AVG-wetgeving.  
We hebben de informatieavond: bouwen en bewaren met elkaar geëvalueerd. 
 
Ook hebben we met elkaar nagedacht hoe we het ledenaantal van onze 
schoolvereniging kunnen vergroten: het grootste deel van de leden heeft geen 
kinderen(meer) op onze scholen.  

 
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  kijken we terug op een aantal mooie vergaderingen waarin we als ouders en 
personeel met elkaar in gesprek konden over diverse zaken die het belang van de 
school aangaan. 
 
 
 


