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Jaarplan en schoolgids  

De MR heeft het nieuwe schoolplan en de nauwelijks aangepaste schoolgids van 2016-

2017 besproken en goedgekeurd. 

Het reglement  MR PO is aangepast op de situatie op Het Kofschip. 

De MR heeft toestemming verleend om de woordwaardering in het rapport  te 

veranderen met een cijferwaardering. 

 

Financieel jaarverslag 2015-2016 en begroting Ouderraad van Het Kofschip  2016-

2017: 

De oudergeleding van de MR heeft het financieel jaarverslag en de begroting van de 

ouderraad akkoord bevonden. 

 

Huisvesting/toekomst Kofschip:  

Het hele jaar heeft de huisvesting op de agenda van de MR gestaan. Diverse MR leden 

hebben een aantal raadsbijeenkomsten bijgewoond. De MR heeft in samenspraak met 

Lindenhage een brief naar de ouders gestuurd, om kinderen en ouders te mobiliseren 

om naar een raadsvergadering te komen. Naar aanleiding van het raadsbesluit (max. 5 

miljoen) hebben de besturen een verweerschrift opgesteld. Mogelijk komt er een 

procedure. Wordt vervolgd………… 

 

 

 

 

 



 

 

Formatie 2017-2018 

De open ochtenden hebben nieuwe leerlingen opgeleverd. De daling van het aantal 

leerlingen blijkt erg mee te vallen. We kunnen komend schooljaar weer 9 groepen 

formeren. 

 

GMR:  

De punten die binnen de GMR besproken zijn o.a. vervangingsbeleid, statuut 

medezeggenschap (geldt voor zowel de MR als de GMR). De nieuwe wijze van 

bestuurlijke samenwerking tussen Proles en SPO de Liemers. Er was ook een 

gezamenlijke avond van de GMR en de MR hierover. Er zijn binnen de GMR 

werkgroepen geformeerd om diverse onderdelen verder uit te werken. 

 

 

Jaarbegroting en jaarrekening: 

De jaarbegroting van 2017 en de jaarrekening van 2016 is aangeboden en     

besproken in de MR. 

 

Risico-inventarisatie en evaluatie: 

Ter info is besproken;  Arbo en verzuimbeleid, BHV, Gebouw en werkplekken, 

Psychosociale arbeidsbelasting.                                                                                                    

De crisiscommunicatie is verder geconcretiseerd en wordt in het nieuwe schooljaar 

door het team compleet  gemaakt. 

 

Functioneren MR: 

Een ieder heeft zijn/haar ervaringen gegeven over het functioneren van de MR.      

Naast de bouwperikelen is het een rustig jaar geweest. De voorzitter geeft aan           

dat zij na volgend schooljaar stopt. Iemand anders van de ouders zal deze taak      

gaan overnemen. 
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