
Jaarverslag MR  schooljaar 2018 - 2019 

 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding:  Personeelsgeleding: 

 

 

Léonie Kok 

 

Ouder-lid t/m  

31-7-2018 

Laura Beishuizen penningmeester 

Maarten 

Hoogeveen 

Ouder-lid  

Voorzitter vanaf  

4-4-2018 

Stefanie Visser lid  

Antoine 

Nijrolder 

Ouder-lid, vanaf  

20-11-2017 

Heidy de Reus notulist 

Iskra Beumer Ouder-lid, vanaf 

5-6-2018 

Lilia Bezemer secretaris 

 

Jaarplan en schoolgids 2018-2019: 

De MR heeft het schooljaarplan van 2017-2018 geëvalueerd; Het leerlingen aantal 

blijft stabiel ondanks de verwachte daling. De opbrengsten zijn ruim voldoende. 

De schoolgids van 2018-2019 is kort besproken en 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 2018-2019, die door de penningmeester van de 

OR. werden toegelicht, akkoord bevonden. Door de sponsoring is er meer 

binnengekomen dat uitgegeven. Voor het nieuwe jaar is de sponsoring nog niet 

bekend, er is begroot zonder rekening te houden met sponsoring.  

Huisvesting/toekomst van Het Kofschip:  

Eindelijk was er duidelijkheid over de verbouw en nieuwbouw van Het Kofschip. 

Een tijdelijke verhuizing naar de Guido Gezellestraat, m.i.v. het schooljaar      

2019-2020. Voor het team was het belangrijk om met z’n allen bij elkaar in 1 

gebouw te zitten. 

Formatie 2019-2020 

De formatie kunnen we vasthouden op 9 groepen.                                                                                                                              

De inzet van de werkdrukverminderingsgelden kan voortgezet worden.                             

Op Het Kofschip wordt het ingezet d.m.v. verlichting en ondersteuning van de 

groepsleerkrachten en door directe ondersteuning om kinderen te helpen.                                                             

GMR:  

We hebben geen directe lijn meer met de GMR. Dat wil zeggen, geen MR lid in de 

GMR. Door de fusie moest de GMR inkrimpen. 

Voor de  MR is de communicatie tussen MR en GMR een aandachtspunt; de 

agenda en notulen komen nog niet op de juiste manier binnen. 

 



Bestuur: 

Vanuit het bestuur hebben we een bezoek gehad van de bestuursvoorzitter over 

de ontwikkeling van het IKC Platanenlaan. En namens het bestuur is er een 

voorlichting geweest voor de MR over het werken met office 365 en het werken 

met sharepoint. 

Schooltijden: vanuit ons bestuur zijn schooltijden een punt van aandacht. Dit is 

besproken binnen onze MR. Voor alsnog zullen er geen wijzigingen doorgevoerd 

worden.    

 

Jaarbegroting en jaarrekening 

De jaarbegroting van 2019 en de jaarrekening van 2018 zijn besproken. Het 

Kofschip is een gezonde school qua financiën, de ICT heeft een hoge uitgave dit 

komt mede door de hoge licentiegelden. 

We hebben een uitleg gehad over de nieuwe bekostiging van het 

onderwijsachterstandenbeleid. 

 

AVG 

Dit punt staat nu standaard op de agenda. De AVG heeft regelmatig de aandacht 

van de MR gehad. 

 

Huishoudelijk reglement MR en GMR reglement Liemers Novum 

Door de fusie, nieuwe stichting,  moesten deze herzien worden. Er zijn een aantal 

wijzigingen aangebracht;  

- Er is een plaatsvervangend voorzitter. 

- De voorzitter komt uit de oudergeleding, de secretaris komt uit de 

  personeelsgeleding.  

- Er is een rooster van aftreden/herverkiezing. 

- Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de bezetting naar 3 leden vanuit de 

  ouders en 3 leden vanuit het team. 

 

 

 

 

Namens de M.R. 

Lilia Bezemer, oktober 2019 

 


