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Schooljaar 2016-2017 
 

Inleiding 

 

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van OBS IJsselhof. Hij bestaat 

uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De MR heeft als taak om de schoolleiding te adviseren 

en controleren. Hiervoor heeft hij bij bepaalde beslissingen van de schoolleiding een 

adviesrecht of een instemmingsrecht. Daarnaast is de schoolleiding verplicht om de 

MR over een aantal specifieke onderwerpen te informeren. In dit verslag geeft de MR 

een samenvatting van zijn activiteiten van het afgelopen schooljaar. Wilt u meer 

weten over de MR, bezoek dan de website van OBS IJsselhof. Hier vindt u onder 

andere de notulen van de MR vergaderingen. 

 

De samenstelling van de MR 

 

In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit: 

 

Lerarengeleding: 

 Alie Hesta (penningmeester) 

 Jeannette Boesjes 

 Judith Pool 

 Leonie Wesselo 

 Miranda Binnendijk 

 

Oudergeleding: 

 Coen Jansonius 

 Gerben Tuin 

 Richard van Wifferen (secretaris) 

 Sander Dresken (voorzitter) 

 Simone Sprenger 

 



Bijeenkomsten 

 

De MR is 6 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering op de volgende data: 

6 oktober 2016, 17 november 2016, 26 januari 2017, 16 maart 2017, 18 mei 2017 en 

13 juli 2017. Alle bijeenkomsten vonden plaats op donderdagen, start 19:30 in de 

lerarenkamer van OBS IJsselhof. 

Door de MR behandelde onderwerpen in 2016-2017 

 

Er is dit jaar veel aandacht besteed aan het volgen van de formatie en aan het 

betrekken van ouders hierbij. Dit punt is elke MR vergadering aan de orde geweest. 

Hoewel er natuurlijk altijd verbetering mogelijk is, heeft de goede samenwerking 

tussen school en MR er tot geleid dat er niet veel commotie was over de uiteindelijke 

groepsindeling voor 2017-2018. Verder heeft de MR heeft meegedacht bij het 

opstellen van een protocol voor schoolreisjes. Dit zal in het komende jaar worden 

uitgerold. 

 

Daarnaast kwamen tijdens de MR vergaderingen de volgende reguliere onderwerpen 

aan bod: 

 het bespreken van de belangrijkste ontwikkelingen in het team van 

leerkrachten, de OR, en de GMR (Gemeenschappelijke MR van OOZ); 

 het bespreken van conclusies van ouderavonden/denktanks; 

 het jaarplan, het jaarverslag, de begroting, het formatieplan en de Cito-analyse 

(onderwerpen die ieder schooljaar door de MR worden behandeld). 

 

Genomen besluiten 

 

 Er is instemming verleend aan: 

o jaarverslag 2016-2017 

o jaarplan 2017-2018 

o schoolgids 2017-2018 

 

Blik vooruit 

 

Van 3 leden van de oudergeleding is de termijn afgelopen: Sander Dresken 

(voorzitter), Richard van Wifferen (secretaris) en Simone Sprenger. Er zijn 3 nieuwe 

leden gevonden: Annemiek Woldendorp, Johan van Dijkhuizen en Marco Morélis. 

Annemiek zal het komende jaar de rol van voorzitter op zich nemen, en Johan de rol 

van secretaris. 

 

In het begin van het nieuwe schooljaar zal de MR in de nieuwe samenstelling 

nadenken over de speerpunten voor 2017-2018. 


