Jaarverslag 20142015
van de 
M
edezeggenschaps
R
aad
van Openbare basisschool
De Trekvogel
In het afgelopen schooljaar heeft de Medezeggenschapsraad (MR) zich weer bezig
gehouden met onderwerpen die de school betreffen. In dit jaarverslag leest u wat de MR
heeft gedaan.
Mocht u na het lezen van ons jaarverslag nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd aan
ons stellen.
Dit kan op drie manieren:
● schriftelijk, bij voorkeur via een email aan 
mr@obstrekvogel.nl
● persoonlijk aan één van de MRleden.
● persoonlijk tijdens een MRvergadering.

Samenstelling
De medezeggenschapsraad van OBS De Trekvogel bestond in het schooljaar 20142015
uit twee ouders en twee leerkrachten.
Daarnaast was één ouder aanwezig als aspirant lid en woonde de directeur van de school
de vergaderingen bij.
Ouders:
● Natasja de Jong  voorzitter
● Marc Hoornweg
● Irma Telling  aspirant lid
Leerkrachten:
● Sabine van Rossum
● Ina Zoons  secretaris
● Michel Goossens  directeur
Werkwijze MR
De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn
openbaar. Dat betekent dat iedereen een vergadering mag bijwonen als toehoorder. Als u
vragen hebt, kunt u deze aan het einde van de vergadering stellen.
De notulen van de MRvergaderingen worden op de site geplaatst.
Wilt u aanwezig zijn of heeft u een onderwerp dat besproken moet worden? Dan bereikt u
de MR bij voorkeur per email 
mr@obstrekvogel.nl

MR/GMR
Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Dit is
een overkoepelend orgaan, waarin de MRen van de openbare scholen die onder het
bestuur van AURO vallen, zitting hebben.
Namens onze school worden wij daarin vertegenwoordigd door:
Natasja de Jong en Ina Zoons.
Ook de GMR komt zes keer per jaar bijeen.
Behandelde onderwerpen
De vergaderingen van de MR worden geleid volgens een agenda. Op deze agenda staan
een aantal vaste punten:
opening, notulen vorige vergadering, in en uitgaande post, mededelingen algemeen,
mededelingen directie, mededelingen OR, mededelingen GMR, rondvraag en sluiting.
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

● De MR heeft meegedacht over de communicatie tussen school en ouders.
● Leden van de MR hebben de kascontrole van de OR en van stichting De Kloek
gedaan en deze in orde bevonden.
● Eén lid van de MR heeft samen met de directeur de sollicitatiegesprekken gevoerd
t.b.v. vervanging zwangerschapsverlof in groep 6/7.
● Er is twee maal overleg geweest met De Kloek (tussenschoolse opvang).
● Er is gesproken over en aandacht voor de toekomst van OBS De Trekvogel, i.v.m.
het teruglopend leerlingenaantal.
● De MR denk mee over een methode van aanpak met betrekking tot pesten.
● De MR heeft de OR geadviseerd over de ouderbijdrage en daarbij wat te doen
m.b.t. de schoolreis van kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald is.
● Er wordt gewerkt aan het nieuwe schoolplan.
● De MR heeft kennisgenomen van de nieuwe CAO voor de leerkrachten.
● De formatie voor het nieuwe schooljaar is doorgenomen.

