De Samenstelling:
Ouders: Irma Boon (voorzitter), Audrey van
den Berg, Esther Koudijs, Alice Jager
Leerkrachten: Marijke van Es, Maria
Spreewenberg (secretaris), vacature.
.

Jeroen van Huizen interim-directeur, vanaf 1
juni Erwin Hiddingh.

De vergaderingen:
De MR is afgelopen jaar 9 keer in vergadering
bij elkaar gekomen, waarvan 1
jaarvergadering.
De vergaderingen zijn voorbereid door de
secretaris en de voorzitter in overleg met de
directeur.

Verkiezingen
Esther Koudijs heeft zich aangemeld als nieuw
MR-lid. Er waren geen verkiezingen nodig.

Instemming /advies

De MR heeft ingestemd met de
wervingsprocedure voor een nieuwe
directeur. Eveneens is ingestemd met de
vorming van een Integraal Kind Centrum
(IKC), in samenwerking met SKA.

Indeling van de groepen voor het
schooljaar 2018- 2019:
De directie heeft de MR geïnformeerd over de
formatie van het schooljaar 2017- 2018. De MR
ondersteunt het besluit rondom de inzet in de
groepen.

Contacten met de GMR:

Via Janneke Geelmuiden (De Kosmos)
werd de MR op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen binnen de GMR
(Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad).

Begroting:
De MR heeft een positief advies afgegeven over
de begroting van 2018.

Jaarverslag 2017-2018
Medezeggenschapsraad

Werkwijze van de MR:
De MR komt 9 a 10 keer per jaar bij elkaar.
De agenda van de MR wordt gebaseerd op
de jaarplanning van De Border. Ook de OR en
de GMR zijn een terugkerend item op de
agenda.
De notulen en de agenda van de MR staan
vermeld op de website van De Border. De
notulen worden na vaststelling, in de
eerstvolgende vergadering, op de site
geplaatst.

Vakantierooster:
Het vakantierooster is besproken en de margeuren zijn over het jaar verdeeld in studiedagen.
De MR heeft samen met de directie gekeken
naar een evenwichtige verdeling van de margeuren.

Jaarplan 2017- 2018:
De MR heeft kennis genomen van en
meegedacht over de speerpunten: pedagogisch
klimaat, OHGW en ouderparticipatie.

