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2014
De medezeggenschapsraad van CBS “De Hoeksteen” bestaat uit 3 ouders en 3
leerkrachten.
Dirja Schakel (leerkracht), Janneke v/d Molen (leerkracht), Burgina Smit (leerkracht), Saskia
Basters (voorzitter/ouder), Rachel Trouwborst (penningmeester/ouder), Linda de Bruin
(secretaris/ouder).
Wat doet de MR
De MR heeft op grond van de wet op de medezeggenschapsraden het recht om het bestuur
over verschillende onderwerpen te adviseren. Voor sommige beslissingen heeft het bestuur
de instemming van de MR nodig. Verder kunnen leden van de MR op eigen initiatief zaken
aan de orde stellen die de school of het onderwijs betreffen.
De onderwerpen die in de MR worden besproken, hebben in vergelijking met de
activiteitencommissie een meer beleidsmatig karakter. Als voorbeeld kan worden gedacht
aan advies over de personeelsformatie, het schoolplan, de groepenverdeling, de
schoolbegroting, het vakantierooster, de totstandkoming van een pestprotocol, de inhoud
van de schoolgids, de algemene gang van zaken in en om de school, etc.
Onze kernwaarden
-

Vanuit een Christelijke levensvisie
Positief en Prikkelend
Open communicatie tussen ouder-kind-leerkracht
Kwaliteit van onderwijs waarborgen
Oog voor de individuele ontwikkeling van het kind.

Wanneer overleggen we
We overleggen zo’n zes tot acht keer per jaar, waarbij de directie/het bestuur twee maal
aanwezig is. Het vergaderrooster is te vinden op de site van onze school.
De vergaderingen zijn openbaar. Laat het ons even weten als u erbij wilt zijn.
Contact met de MR
Als ouder kunt u te allen tijde contact opnemen met de MR als u met vragen zit,
opmerkingen of ideeën heeft, meningen en bedenkingen wilt delen over schoolzaken. Het ligt
voor de hand om dit te doen met de oudergeleding van de MR, maar het kan ook met de
personeelsgeleding.
Soms nemen wij als raad zelf het initiatief om naar uw mening te vragen.
Hoe kunt u ons bereiken
-

www.cbs-dehoeksteen.nl
mr.hoeksteen@hotmail.com

jaarverslag 2014:

Het afgelopen schooljaar zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:











Ouderavond met medewerking van Hanneke Poot: verschil in ontwikkeling
jongens/meisjes
Schooltijden wijziging, naar aanleiding van enquête
Schoolfruit
reglement herzien
klachtenregeling vastgesteld
re-share kleding actie gehouden voor zending
nieuwe voorzitter gezocht
bijeenkomst over passend onderwijs bezocht
ouderenquête besproken
diverse vragen van ouders besproken.

Als u goed op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden van de MR kunt u op aanvraag
de notulen van de laatste vergadering inzien.
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad CBS “de Hoeksteen”

