Jaarverslag van de MR van de Immanuelschool te Lopikerkapel
Schooljaar 2017-2018
Samenstelling
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Immanuelschool bestond voor het schooljaar 2017 2018 uit 4 leden, 2 teamleden (Carlinda van Rijswijk en Lisanne van den Berk-den Hertog) en
2 ouders (Monique Hoogendoorn en Gerrie Dokter).
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt voor onze school
vertegenwoordigd door 2 leden, namens het team is dit Lisanne en namens de ouders is
Hillie Stigter afgevaardigd.
Taakverdeling
Voorzitter: Gerrie Dokter
Notulist: Lisanne van den Berk-den Hertog
Leden: Monique Hoogendoorn en Carlinda van Rijswijk
Afgevaardigde oudergeleding GMR: Hillie Stigter
Afgevaardigde teamgeleding GMR: Lisanne van den Berk-den Hertog
Vergaderingen
Er zijn 4 MR vergaderingen geweest in het schooljaar 2017-2018.
Activiteiten
 Afgelopen jaar is er weer een thema-avond gehouden. We hadden als MR gekozen
voor Mediawijs. Hoe zorg je ervoor dat je kind veilig is op het internet.
 Op woensdag 21 februari 2018 was er voor de vijfde keer een VIP (Very Important
Peuter) ochtend.
 We hebben voor de MR begrotingen gemaakt voor de schooljaren 2016-2017 en
2017-2018. Er zal vanaf nu ieder schooljaar een begroting gemaakt worden
 Ook de financiën van de OR hebben we in gekeken, dit zal vanaf nu jaarlijks
gebeuren.
 De schoolgids hebben we goed onder de loep genomen.
 Ook zijn we bezig geweest met PR van onze school. We zijn bezig met kindfiguren van
hout om op het schoolhek aan de voorkant te plaatsen. Zodat onze school nog iets
zichtbaarder wordt.
 We zijn bezig geweest met de benoeming van de nieuwe directeur vanaf aug 2018.
 Gerrie Dokter stopt per einde schooljaar 2017/2018 en geeft haar stokje door aan
Judith Scholman. Monique Hoogendoorn zal het voorzitterschap op zich nemen.
 De formatie voor 2018-2019 is besproken.
Voornemens voor het schooljaar 2018-2019
Voor het volgende schooljaar zal er geen thema-avond vanuit de MR georganiseerd worden,
maar wel vanuit school. Wel wordt door de MR weer een VIP ochtend georganiseerd en
komen de standaard onderwerpen weer aan bod.
(2019-2020 wordt er weer een thema avond vanuit de MR georganiseerd)
Namens de MR van de Immanuelschool
Gerrie Dokter

