
Jaarverslag 2016-2017 

Medezeggenschapsraad Basisschool Pius X  

De school maakt deel uit van IKC Pius X-’t Hummelhonk in Bemmel. 

 

Voorwoord 

De MR presenteert hierbij het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017. Het verslag is 

bedoeld om verantwoording af te leggen aan ouders en personeel en SVPO De Linge waar 

de school bestuurlijk deel van uitmaakt.  

 

Samenstelling MR   

 Gerben Arns, penningmeester en afgevaardigde namens de ouders (afgetreden 

december 2016) 

 Gerrit-Jan Kiphardt, voorzitter en afgevaardigde namens de ouders (aftredend in juli 

2017) 

 Rema van der Linde, afgevaardigde namens de ouders (aangetreden ………….2016) 

 Stijn Bonnes, afgevaardigde namens de ouders  (aangetreden december 2016 volgt 

Dorothee van Tol op die eind schooljaar 2016 is gestopt) 

 Charlotte Jansen, penningmeester en afgevaardigde namens de ouders  

(aangetreden december 2016, volgt Gerben Arns op )  

 Lonneke Stoffels, secretaris en afgevaardigde namens het personeel  

 Nienke Rutten, beheerder website en afgevaardigde namens het personeel 

 Petra Timmers, afgevaardigde namens het personeel 

 Trudie Vaessen, afgevaardigde namens het personeel 

 

Bijeenkomsten 

De MR is dit jaar 6 keer bijeen gekomen, te weten op: 

 Dinsdag 13 oktober 2016 

 Maandag 14 november 2016 

 Maandag 12 december 2016 

 Dinsdag 24 januari 2017 

 Dinsdag 28 maart 2017 

 Dinsdag 6 juni 2017 

 

Daarnaast is de MR in 2017 een aantal keren  (op 7 maart en op 9 mei ?  ) informeel bij 

elkaar gekomen en was er een ingelaste vergadering op 2 mei 2017. Op 29 juni hebben we 

het jaarlijkse etentje gehad.  

De jaarlijkse kerstborrel is dit jaar verzorgd door de MR.  

 

 



Scholing 

 Dinsdag 7 februari 2017 

Ambitiegesprek naar aanleiding van QuickScan WMS olv  ……………… van het 

CNV. Er weden afspraken gemaakt naar aanleiding van een QuickScan die door alle 

MR leden is ingevuld.   

  

 Woensdag 3 mei 2017 
olv Stijn Bonnes hebben we ons Insights Discovery Persoonlijk Profiel besproken nav 
een vragenlijst die door iedereen is ingevuld. Het doel was om jezelf en de andere 
leden beter te leren kennen en dus beter te kunnen samenwerken. Alle leden hebben 
deze avond als zeer waardevol ervaren.  
 

 23 mei 2017 
Cursus Basistraining MR gevolgd door Stijn en Charlotte 

 

De behandelde onderwerpen  

Hierbij een overzicht van de onderwerpen die zijn besproken in de vergaderingen:  

 De MR vraagt om een duidelijke communicatie over de inhoud van lopende projecten 
op school.  

 De MR heeft meerdere malen gepoogd contacten te leggen met de oudercommissie 
van de peuterspeelzaal en de clientenraad van de kinderopvang om tot 
samenwerking te komen. Dit is nog niet gelukt. 

 De voorzitter van de MR heeft zitting gehad in de sollicitatiecommissie voor de 
interim-directeur voor de school. De commissie heeft Klaasjan Andringa 
voorgedragen. De MR heeft hiermee ingestemd.  

 De MR heeft een ambitiegesprek gevoerd olv        van het CNV. De volgende 
afspraken werden gemaakt:  

1. We sturen de agenda van een MR vergadering naar het team, zodat zij hierop 

kunnen reageren. Hierdoor hopen we de betrokkenheid te vergroten. 

2. Bij ‘klachtenmailtjes’ verwijzen we naar de juiste persoon. Wij zijn hier niet voor. 
3. Het is goed om elkaar beter te leren kennen. 
4. We vergaderen strak en houden ons aan de tijdsplanning die als richtlijn bij de 

agenda gezet wordt. Een optie is om een technisch voorzitter aan te wijzen.  
5. We bespreken met de voorzitter van de ouderraad wat zijn rol is tijdens een MR 

vergadering. Hij is niet verplicht om aan te sluiten. 
6. We maken een onderscheid tussen formele en informele vergaderingen. Bij een 

formele vergadering gaat het vooral om advies/ instemmen op plannen. Informele 
vergaderingen zijn om te brainstormen. 

7. Verder hebben we gesproken over de visie (pedagogisch en didactisch) van de Pius 
X die op dit moment ontbreekt. De MR wil hier graag (pro – actief) in meedenken. Dit 
komt schooljaar 2017-2018 op de agenda.  

 De MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage (OR). 

 De MR verzorgt stukjes in de nieuwsbrief om de zichtbaarheid van de MR te 
vergroten. 

 De MR heeft het initiatief genomen tot en de organisatie rondom de verwijdering van 
de rubberkorrels onder de speeltoestellen. Zonder financiële steun en met geweldige 
ouderhulp is dit gelukt.  

 De MR heeft ingestemd met de schoolbegroting 2017.  



 De MR heeft besloten om in het schooljaar 2017-2018 verder te gaan met 3 personen 
van de oudergeleding en 3 personen van het team. Dit in verband met krimp van de 
school.  

 De voorzitter van de MR heeft kennis gemaakt met de kandidaat waarnemend 
directeur voor het schooljaar 2017-2018.  

 De MR heeft instemming verleend voor de schoolgids 2017-2018. 

 De MR heeft instemming verleend voor een wijziging in de schooldirectie. De functie 
van adjunct directeur is hiermee komen te vervallen 

 De personele geleding van de MR heeft ingestemd met het schoolformatieplan 2017-
2018. 

 De MR geeft akkoord op het vakantierooster dat al door de GMR is vastgesteld.  

 Nienke heeft dit jaar de website van de MR beheerd. 

 Lonneke heeft het mailaccount beheerd van de MR. 

 Er is besloten dat de zittende leden van de PMR aan het eind van het schooljaar 
stoppen met hun functie. Andere teamleden krijgen hiermee de kans zitting te hebben 
in de MR.  

 Trudie zorgt voor de overdracht naar de nieuwe MR leden. 

 Het vergaderrooster van dit jaar wordt gebruikt als uitgangspunt voor het nieuwe 
schooljaar.  Het streven is om inhoudelijker op onderwijs in te gaan. Communicatie 
wordt een vast punt op de agenda.  

 

 

 

 

 


