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Samenstelling van de MR  
Oudergeleding: Luset Dirne, Helga Boerakker en Peter Moeken. 
Personeelsgeleding:  José Meijer, Hennie Eding en Ria Molenkamp( voorzitter) 
 
 
Jaarverslag: 
De MR heeft 6 keer vergaderd , daarnaast is er 1 bijeenkomst geweest met de MR van de Kievitshoek 
en er is een gezamenlijk overleg geweest met de OR en het team van De Hoekstee. 
We kunnen terug zien op een schooljaar waarin door inzet van ouders en leerkrachten er veel tot 
stand is gekomen, wat gebeurde in goede harmonie met de betrokkenen. We zijn er trots op, dat, 
door de inspanningen van ouders en teamleden , De Hoekstee een steeds positievere uitstraling 
krijgt! 
 
Wat is er zoal besproken: 

 De hygiëne/ schoonmaak blijft een aandachtspunt.  

 Ouderbetrokkenheid.  De initiatieven om ouders naar school te lokken zijn leuk( 
nieuwjaarsborrel in september, workshops op de zakelijke ouderavond), maar de opkomst 
valt nog steeds tegen. 

 Communicatie naar de ouders. Dit blijft voor verbetering vatbaar.  

 Audit-light. Het uitgevoerde onderzoek  ( april 2017) naar het onderwijs op De Hoekstee is 
besproken. Dit was een positieve opsteker voor iedereen. 

 Ouderenquête via Parnassys  was positief. De vragen kunnen wel meer school specifiek. 

 Continue-rooster. We wachten de pilot van Dwingeloo af. 

 Renovatie schoolplein en de voortgang ervan. 

 Aanvraag voor subsidie ” Gezonde School”.  

 De ontwikkeling van één schoolteam. Naast  de samenwerking op gebied van scholing, 
hebben we voorzichtig gekeken of er een gezamenlijke MR kan komen voor de 
gemeenschappelijke onderwerpen. Dit moet zorgvuldig gebeuren, zodat de identiteit van 
beide scholen niet in het geding komt. 

 We hebben ons hard gemaakt voor extra ondersteuning in groep 1/2. 

 De formatie is zorgvuldig besproken. 

 De inloopochtenden en het project sloffen kwam aan de orde. 
 
Verder kwamen de jaarlijks terugkerende punten aan de orde zoals: jaarverslag, formatieplan, 
vakantierooster, schooljaarplan, schoolgids en het functioneren van de MR. 
 
Tijdens onze laatste vergadering van 3 juli hebben wij afscheid genomen van Luset Dirne als 
gewaardeerd MR lid, aangezien haar kinderen nu allen naar het vervolgonderwijs gaan. 
Ook Hennie Eding heeft de MR verlaten. 
In de nieuwe MR zullen er 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd zijn. 
 
 
 
Voor het verslag 
 
Ria Molenkamp 


