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1. De samenstelling van de MR 2018-2019
Oudergeleding Ronel T. (lid sinds oktober 2018) en secretaresse Margreet B. (lid sinds mei 2017)
Personeelsgeleding Voorzitter Betsy van H. (lid sinds…………) en Meta N. (lid sinds mei 2017)
Afgelopen jaar mochten we afscheid nemen van Jannette G. Na 4 jaar heeft zij het stokje
doorgegeven aan Ronel T.
Omdat Betsy het afgelopen jaar niet kon meedraaien i.v.m. privéomstandigheden hebben we het
afgelopen jaar met 3 mensen gedraaid.

2. De behandelde onderwerpen
We hebben op 30 oktober 2018 en 11 februari 2019 vergaderd.
Daar hebben we gesproken over:


Parro



Luizenbeleid



Vergoeding TZH



Oversteekservice/verkeerscommissie



Communicatie tussen TZH en MR

3. Het overleg met het bestuur

Samen met directie en toezichthouders is er van gedachten gewisseld over:
-

Kwaliteitsbeleid

-

Verkeer rondom school en de oversteekservice.

-

Arbo gerelateerde zaken

-

Ver/nieuwbouwplannen en de financiering hiervan

-

Begroting 2019

-

Jaarrekening 2018

-

Grootte van de school / leerlingenstop

Aansluiting bestuur – We zijn dit jaar aan het zoeken naar een betere aansluiting bij het
bestuur van De Kraats. We zijn hierin in ontwikkeling. Ons doel: een goede afstemming voor een
gezonde school! Overleg met het bestuur proberen we op een meer professionele manier aan te
pakken.

4. De gevolgde scholing
We zijn ons momenteel nog aan het oriënteren om een cursus te gaan volgen. Omdat het
bestuursmodel gewijzigd is , willen we met de MR beter gaan aansluiten bij het nieuwe
bestuursmodel.

5. Vooruitblik 2019-2020
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het onderwijsbeleid op “De
Kraats”. We zetten in op verdere professionalisering van de MR. Heeft u onderwerpen die naar uw
mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en
vragen aan ons te mailen.
De MR is altijd bereikbaar via het e-mailadres: MR@kraatsschool.nl
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