
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de MedezeggenschapsRaad van OBS De Tuimelaar. In dit 
verslag beschrijft de MR  waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.  
 
Samenstelling MR: 
Oudergeleding:  
Ilse van Ballegooij – voorzitter 
Telli Karamermer 
Mehmet Boran 
 
Leerkrachtgeleding: 
Nancy Tadey 
Chantal Pansier- secretaris 
Annelies Leijdekkers 
 
De MR heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd. 
 
Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen die tijdens het afgelopen schooljaar 
binnen de MR aan de orde zijn geweest. Voor een aantal van die onderwerpen wordt een nadere 
toelichting gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudertevredenheid:  
We willen de ouderbetrokkenheid op school vergroten. Zijn ouders tevreden over school, wat 
zouden ze willen veranderen, zijn er talenten van ouders die ze zouden willen inzetten? Er wordt een 
oudertevredenheidsenquête ingevuld door de ouders. Deze zal worden uitgewerkt en 
gepresenteerd. 
 
Begroting: 
Er is een overzicht gemaakt van alle OR gelden. De MR heeft kritisch gekeken of de gelden aan de 
juiste dingen worden besteed. Dat bleek inderdaad zo te zijn. 
  
Training van de MR leden: 
Om meer als een professionele MR te functioneren hebben de MR-leden en mevrouw Vreugdenhil 
de basistraining MR vanuit BOOR gevolgd op 19 februari 2016. De tweede bijeenkomst van de 
training volgt in het nieuwe schooljaar. Dit blijft een actiepunt voor volgend jaar. 
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Schoolfonds: 
Er is tot nu toe te weinig geld binnengekomen via het schoolfonds. Hoe moeten we dit bij de ouders 
onder de aandacht brengen? Veel ouders hebben geen idee van wat er met het schoolfonds allemaal 
betaald wordt. Daarom heeft mevrouw Vreugdenhil een brief verstuurd waarin staat dat het 
schoolfonds (waar onder andere het schoolreisje van wordt betaald) voor de groepen 1 tot en met 5 
en het schoolfonds voor de leerlingen die op schoolkamp gaan (groep 6 tot en met 8) apart moet 
worden betaald. Dit kan eventueel via een betalingsregeling.   
 
Verbouwing/renovatie:  
Start van de renovatie is nog onbekend. Mevrouw Vreugdenhil blijft actief om dit gebied en voorziet 
de MR van informatie. 
 
Formatie: 
De formatie is door de MR uitvoerig besproken en de MR heeft ingestemd met de huidige 
groepsindeling. 
  

 

 


