
Samenvatting MR-vergaderingen 2016-2017 

 

27 september 2016 

 

 We hebben met elkaar gesproken over het gebruik van de smartphone. We vinden het zorgelijk dat  

 de kinderen/leerlingen hier al zo jong mee geconfronteerd worden. We hebben met elkaar nagedacht 

 hoe we hier als MR iets in kunnen betekenen, in overleg met het bestuur. Dit onderwerp zal in ieder  

 geval terugkomen op de ouderavond in maart D.V. Ook is de managementsreportage 2015-2016    

 goedgekeurd. 

 

20 december 2016 

 

  Deze avond hebben we samen met het bestuur en MT (Management Team) vergaderd. Dit i.v.m. de 

  invulling van de ouderavond. We hebben met elkaar workshops besproken, waaraan de ouders op de  

  ouderavond deel kunnen nemen. 

  Vervolgens hebben we verder gesproken over het gebruik van de smartphone. Hierover zal in ieder  

  geval één workshop gaan. Zowel bestuur als MR ziet hiervan de ernst in. 

  Tot slot is een wijzing in de managementstructuur besproken. Op de RHS zal per volgend cursusjaar  

  een locatiedirecteur zijn, i.p.v. twee teamleiders.  

   

  Als MR hebben we nog kort zelf verder vergaderd. Onder andere is de begroting gepresenteerd.  

  

28 maart 2017 

 

  Verschillende documenten zijn besproken en getekend, zoals de klokkenluidersregeling, huishoudelijk 

  regelement en een preambule. Ook hebben we gesproken over advies- en instemmingsrechten wat  

  betreft de MR t.o.v. het bestuur.  

  Daarnaast zijn in januari wat leden van het bestuur en de MR naar een avond van de VGS geweest.  

  Dit ging onder andere ook over de rechten van de MR. Dit was verhelderend en is tijdens deze  

  vergadering dan ook gedeeld. 

  

4 april 2017 (extra ingelaste vergadering) 

 

  Deze vergadering stond niet gepland. Enkele MR-leden zijn aangeschoven bij het bestuur. We 

  hebben vooral gesproken over de versterking bestuurskracht. De rol van de MR lijkt groter te  

  worden als het gaat om meedenken wat betreft nieuwe bestuursleden. 

 

 

De volgende MR-vergadering staat gepland op D.V. 16 mei en de afsluitende MR-vergadering gezamenlijk 

met het bestuur staat gepland op D.V. 4 juli. Daarover t.z.t. meer. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dit graag! mr@rehobothschool-genemuiden.nl 
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