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Ook dit schooljaar heeft de MR weer getracht zijn steentje aan de ontwikkeling van Het Schoter bij te dragen 
door op positief kritische wijze mee te denken, praten en beslissen over de zaken die op school speelden. 

 

Vergaderdata 

De leden van de MR zijn zeven keer in vergadering bijeengekomen: in 2018 op 25 september en 30 oktober 
en in 2019 op 22 januari, 5 maart, 16 april, 21 mei en 2 juli. 

Op 2 juli sloot de MR, na de vergadering, op traditionele wijze het schooljaar af met een diner. 

Bij elke vergadering waren namens de schoolleiding (SL) altijd Mardike de Goede (plaatsvervangend rector) 
en/of Arjan van Waveren (rector) aanwezig die ons van belangrijke informatie voorzagen en met wie de MR 
goede discussies heeft gevoerd. 

In totaal waren er bij de vergaderingen twee ‘gasten’ van de schoolleiding aanwezig en nul toehoorders. 

Samenstelling 

Gedurende dit schooljaar waren de volgende personen lid van de MR: 

- namens het personeel: Karel van der Reyden (tevens penningmeester van de MR), Frans van Rumpt (tevens 
voorzitter van de MR), Dennis See, Marrit Haank (tevens vice-voorzitter van de MR), Jenneke Don en Robert 
van Riel;  

- namens de ouders: Anja Berens, Manon van der Linde en Marc Hoijtink (trad in januari 2019 om 
persoonlijke redenen af); 

- namens de leerlingen: Eva de Wit, Brechtje Heermans en Ilse van Rossum (vanaf januari 2019). 

De verslagen van de vergaderingen werden gemaakt door voormalig MR-lid (namens de ouders) Fons 
Alkemade. 

De verkiezingen voor een nieuwe leerling in de MR aan het begin van het schooljaar verliepen chaotisch en 
de uitslag werd ongeldig verklaard, nadat was gebleken dat de gekozen online-stemmethode te manipuleren 
was. In oktober werden opnieuw verkiezingen gehouden en die verliepen wel goed. De MR heeft veel 
geleerd van deze gebeurtenissen.  

Financiën  

In het schooljaar 2018-2019 is door Het Schoter totaal 2778 euro uitgegeven aan de MR (los van de extra 
uren die de docenten in de MR krijgen toegewezen). Daarvan was 725 euro vacatiegeld voor de leden van de 
oudergeleding en de leerlinggeleding en was 815 euro voor de notulist. In het schooljaar 2017-2018 is totaal 
3063 euro uitgegeven. 

Vergaderonderwerpen 

Over de volgende stukken van de schoolleiding is gesproken tijdens de vergaderingen en, indien van 
toepassing, gebruik gemaakt van het advies- en instemmingsrecht van de MR: 



- Leerlingenstatuut (de MR heeft ingestemd, nadat inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht o.a. over het 
gebruik van leerlingenquêtes) 

- Beleidsplan Tweetalig Onderwijs (de MR heeft ingestemd, nadat inhoudelijk een en ander verduidelijkt is) 

- Bevorderingsnormen leerlingen (de MR heeft ingestemd, nadat inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht 
o.a. over de weging van de SE-resultaten in de overgangsrapportvergadering) 

- Formatieplan 2019-2020 (de MR heeft ingestemd, nadat inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht o.a. over 
de maximale klassengrootte) 

- Jaarplan en begroting 2019-2020 (de MR heeft ingestemd) 

- Lessentabel 2019-2020 (de MR heeft ingestemd) 

- Ouderbijdrage 2019-2020 (de MR heeft ingestemd) 

Verder is er onder andere gesproken over: 

- Professioneel statuut 

- Medezeggenschapsreglement Het Schoter 

- Huishoudelijk reglement MR 

- Maximale klassengrootte (o.a. in het kader van het Formatieplan) 

- Verhuizing en nieuwbouw m.b.t. Het Schoter 

- Pedagogisch concept 

En verder 

De MR was ook dit jaar lid van de Algemene Onderwijsbond AOb.  

Dit jaar heeft geen van de MR-leden een training of scholing op MR-gebied gevolgd. 

 

 

 


