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Samenstelling MR: 

De MR bestond uit 10 leden: 5 leden namens de ouders en 5 leden namens het personeel. 

De ouderleden zijn: 

 Marcel den Heijer (Voorzitter) 

 Karin Michaelis 

 Barbera de Graaf 

 Jolanda Haasken 

 Merel Koelewijn (Penningmeester) 

De personeelsleden zijn: 

 Els Reichart (Secretaris) 

 Els Nieuwenhuijsen 

 Erica Prenen 

 Ellen 

 Gerrie de Haan 

De Directie is geen lid van de MR maar licht zaken toe als dat gewenst is. 
De Directie heeft dit schooljaar op verzoek van de MR meerdere malen een toelichting 
gegeven over diverse onderwerpen. 
De Voorzitter en de Directie troffen elkaar gemiddeld één keer per 4 weken voor een overleg 
over allerlei zaken die in en rond de school spelen. 
 
In dit schooljaar werd 8 keer vergaderd met vaste agendapunten. 
Op de eerste vergadering van het jaar worden alle regelmatig terugkerende agendapunten 
alvast ‘over’ het jaar heen verdeeld. 
Tevens wordt er een taakverdeling vastgesteld onder de MR-leden. 
De vergaderingen kenmerken zich door een open en toegankelijke sfeer. 
Er wordt goed naar elkaar geluisterd en besluiten worden weloverwogen genomen. 
De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de personele aangelegenheden. 
 

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

Begroting en formatie 

Hierbij heeft de MR overleg gevoerd met Directie over de kaders. 
Eén van de belangrijkste punten van de MR blijft de formatie met als pijlers: 

 Alle groepen maximaal 30 leerlingen 

 Niet meer dan 2 leerkrachten voor 1 groep 

 Geen combi-groepen muv groepen 1 en 2 
Er is door de MR met de formatie van 2017-2018 ingestemd. Wel zijn er aanvullende vragen gesteld. 
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Het Schoolplan en de Schoolgids 
 
De MR heeft ingestemd met het nieuwe schoolplan en schoolgids. 
 
Het Overleg-/Basismodel 
 
De MR heeft wederom voor het Basismodel geadviseerd. 
Dit onderwerp staat voor het schooljaar 2017-2018 wederom op de agenda. 
 
Onderwerpen waarover binnen de MR en met de Directie verder over gesproken zijn: 

 Hoge werkdruk en ziekteverzuim personeelsleden 

 Leeropbrengsten 

 Taakbeleid 
 
Voor de MR is het belangrijk om te weten wat u als ouder bezig houdt. 
 
De MR is dan ook het orgaan waar ouders invloed kunnen uitoefenen op besluiten die onze 
kinderen aangaan. 
 
Wanneer er onderwerpen zijn die u belangrijk vindt om op de agenda te plaatsen, laat het 
ons dan tijdig weten via medezeggenschapsraad@brandarismail.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel den Heijer 
Voorzitter MR CBS de Brandaris 


