
Jaarverslag MR  schooljaar 2017 - 2018 

 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding:  Personeelsgeleding: 

 

 

Karin Wienholts 

 

Voorzitter, Ouder-lid 

t/m 31-7-2018 

Aftredend voorzitter 

per 4-4-18 

Laura Beishuizen penningmeester 

Chantal 

Meeusen 

 

Ouder-lid t/m           

1-1-2018 

Stefanie Visser GMR-lid 

Nick Edwards 

 

Ouder-lid t/m           

1-9-2017  

Heidy de Reus notulist 

Léonie Kok 

 

Ouder-lid Lilia Bezemer secretaris 

Maarten 

Hoogeveen 

Ouder-lid, vanaf    

20-11-2017. 

Voorzitter vanaf  

4-4-2018 

  

Antoine 

Nijrolder 

Ouder-lid, vanaf  

20-11-2017 

  

Iskra Beumer Ouder-lid, vanaf 

5-6-2018 

  

 

 

 

Jaarplan en schoolgids 2017-2018: 

De MR heeft het schooljaarplan van 2016-2017 geëvalueerd; Het Kofschip staat er op 

dat moment goed voor. Het leerlingen aantal stabiliseert, de opbrengsten zijn ruim 

voldoende. Het onderwijsaanbod is veelzijdig en wordt uitgebouwd.                                         

De schoolgids van 2017-2018 is besproken en na toevoeging en bespreking van de 

onderdelen kernwaarden, missie, visie en ambitie, goedgekeurd.  

 

Financieel jaarverslag en begroting Ouderraad van Het Kofschip: 

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

ouderraad voor het schooljaar 2017-2018,  die door de penningmeester van de OR. 

werden toegelicht, akkoord bevonden. 

 

 

 

 

 



 

 

Huisvesting/toekomst van Het Kofschip:  

Er is nog steeds een impasse tussen de gemeenteraad en de schoolbesturen over het 

budget voor de nieuwbouw. In februari ’18 heeft de rechter aangegeven dat het een 

dossier is voor de meervoudige kamer. Begin juni is er een hoorzitting geweest. Beide 

partijen hebben daar hun standpunten kunnen verduidelijken. De meervoudige kamer 

heeft in juli een tussenvonnis gegeven, waarbij men aangaf dat beide partijen een 

onderbouwing moeten geven voor het beschikbare krediet met in ogenschouw nemend 

prijsstijgingen in de bouw. Inmiddels hebben beide partijen gereageerd. Het wachten is 

nu op een uitspraak van de rechtbank.  

 

 

Formatie 2018-2019 

De formatie is gebaseerd op 9 groepen. We hebben vacature ruimte voor 2 

leerkrachten.                                                                                                                                  

De personeelsgeleding gaat akkoord met het invoeringsplan voor het overlegmodel.  

De inzet van de werkdrukverminderingsgelden is besproken. Op Het Kofschip wordt 

het ingezet d.m.v. verlichting en ondersteuning van de groepsleerkrachten door 

directe ondersteuning om kinderen te helpen.                                                            

We worden officieel opleidingsschool van Iselinge.                                                                                              

 

GMR:  

De agenda van de GMR stond dit schooljaar in het teken van de (mogelijke) fusie 

tussen stichting Proles en SPO De Liemers. Het personeelsbeleid en de wijze van 

medezeggenschap heeft veel aandacht gehad, ook zijn zaken als 

bestuursformatieplan, vakantierooster, huisvesting, invoering overlegmodel, 

bespreekpunten geweest. M.i.v. 1-8-2018 gaan de gefuseerde stichtingen verder onder 

de naam Liemers Novum. 

 

Jaarbegroting en jaarrekening: 

De jaarbegroting van 2017 en de jaarrekening van 2016 van Het Hofschip is 

aangeboden en besproken in de MR. 

 

Andere bespreekpunten die aan de orde zijn geweest: 

De nieuwe wet op de privacy (AVG). 

De MQ-scan (Motoriek scan). 

Crisismanagement                                                               Namens de M.R. 

                                                                                           Lilia Bezemer, oktober 2018 


