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Leden 

In de Medezeggenschapsraad (MR) nemen 3 ouderleden en 3 teamleden zitting. Ton  

Kuiters is ook aanwezig bij de vergaderingen van de MR. 

 

Ouderleden Teamleden 

Sander van der Meer (voorzitter) Erwin Lebbink 

Annelies Castelein Ester Hartgers 

Jan-Willem Vesseur (secretaris) Carla Loonstra 

 

Erwin Lebbink (personeelsgeleding) en Sander van der Meer (oudergeleding) zijn namens 

OBS Elckerlyc afgevaardigd in de GMR van de Stichting Samenwerkende Basisscholen  

Alkemade (SSBA). Daarnaast maakt Ester Hartgers vanuit de MR deel uit van de  

Stichting vrienden van de Elckerlyc en is Annelies Castelein vanuit de oudergeleding  

betrokken bij de ontwikkelingen rondom Kind Centrum Noord. Tijdens de afwezigheid van 

Sander van der Meer heeft Annelies Castelein de afvaardiging in de GMR waargenomen. 

 

Agenda 

In de Wet medezeggenschap op school (WMS) staat duidelijk aangegeven welke  

onderwerpen op schoolniveau liggen en welke bovenschools. Over bovenschoolse  

onderwerpen vindt bespreking en eventuele besluitvorming plaats in de GMR en over de 

zaken op schoolniveau vindt de bespreking en eventuele besluitvorming plaats in de MR.  

 

In het schooljaar 2018/2019 heeft de MR een nieuwe versie van de reglementen en  

statuten vastgesteld. Hierin is o.a. vastgelegd dat alle MR leden elke 3 jaar opnieuw  

verkiesbaar gesteld kunnen worden en is er een aftreedschema (tabel 1) gemaakt voor  

de komende 3 jaren.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Aftreedschema MR 

 

Naast de vijf reguliere vergaderingen heeft de oudergeleding van de MR een  

gezamenlijke informatieavond gehad met de MR-en van de Klimboom en de Roelevaer  

over de ontwikkelingen omtrent KC Noord. Het gaat nog wel even duren voordat het  

nieuwe kindcentrum gerealiseerd is. In de MR zal er dus ook aandacht gegeven blijven  

worden aan de staat van onderhoud van het huidige schoolgebouw. 

 

 

 

Schooljaar Oudergeleding Personeelsgeleding 

2019-2020 Sander van der Meer Carla Loonstra 

2020-2021 Annelies Castelein Ester Hartgers 

2021-2022 Jan-Willem Vesseur Erwin Lebbink 
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De MR is tevreden over de invulling van gelden betreffende werkdrukverlaging, die beste

ed zijn met het extra budget dat beschikbaar gesteld is door de overheid. Daarnaast is  

het ook goed te zien dat zowel de ouders/kinderen als het personeel snel gewend waren 

aan de nieuwe schooltijden.  

 

Wat gaat goed: 

- De onderlinge sfeer is goed, mensen weten elkaar te vinden en alles kan  

besproken worden. 

- Periodiek terugkoppeling geven aan de ouders van de actuele onderwerpen vanuit 

de MR vergaderingen, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. 

- Afstemming over de hoogte van de ouderbijdrage voor de Stichting Vrienden van 

de Elckerlyc verloopt zoals gewenst. 

 

Mogelijke verbeterpunten: 

- MR kan in een eerder stadium betrokken worden bij de organisatie van het  

jaarlijkse Oudercafé om een daadwerkelijke inhoudelijke bijdrage te kunnen  

leveren.  

- Communicatie over het nieuwe kindcentrum KC Noord richting de ouders en dan 

met name over de eventuele samenwerking met de Klimboom en de Roelevaer. 

- Krijgen van feedback van ouders/personeelsleden, het mailadres van de MR wordt 

nooit gebruikt. 

 

Jan Willem Vesseur, 

Oktober 2019 
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Datum Besproken onderwerpen 

4-okt Terugkoppeling GMR 

  Vooruitblik aankomend schooljaar 

  ICT-agenda 

  Andere schooltijden 

  Oudercafe 

  Plan werkdrukverlaging 

  KC Noord 

  MR reglement en MR statuut 

13-dec Terugkoppeling GMR 

  ICT-agenda 

  Andere schooltijden 

  KC Noord 

  Schoolbegroting 

    

21-feb Terugkoppeling GMR 

  ICT-agenda 

  Andere schooltijden 

  KC Noord 

  Terugblik oudercafe 

18-apr Terugkoppeling GMR 

  ICT-agenda 

  Andere schooltijden 

  KC Noord 

  

Formatieplan 

  Vrijwillige schoolbijdrage 

  KC Noord 

27-jun Terugkoppeling GMR 

  ICT-agenda 

  Andere schooltijden 

  KC Noord 

  Schoolgids 

  Vakantierooster op schoolniveau 

  Uitkomsten Cito / eindtoets / schooladvies 

  Jaarverslag + Evaluatie eigen functioneren MR 

Tabel 2: Onderwerpen MR vergaderingen 


