
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  

Hallo allemaal. Via deze weg willen wij jullie in kort vertellen  wat er allemaal binnen een MR van de school 
gebeurd. We zijn in dit schooljaar vijf keer bij elkaar geweest in een vergadering. Waarvan we één online 

hebben gedaan. We hebben (borging)documenten vanuit de directie besproken zoals o.a. 

- Jaarplan 2019-2020 
Het jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornmens op diverse gebieden van CBS de 
Reinbôge. Het jaarplan maakt tevens deel uit van het kwaliteitszorgsysteem. 

- ‘Groepsvorming leerlingen’ 
In deze procedure staat als doel gesteld dat kinderen elkaar kennen en vertrouwen, elkaar 
accepteren en samen problemen willen oplossen. 

- ‘Kanjertraining’ 
Hierin wordt omschreven hoe de Kanjertraining optimaal zal worden ingezet en benut in het 
dagelijks onderwijs. 

- ‘Schriftelijke correctie’, ‘Communicatie leerkracht – leerling’ en ‘Analyseren’ 
- ‘Begeleid Zelfstandig Leren’ 

Heeft als doel een zelfstandige leerhouding bij kinderen te ontwikkelen. 
- ‘Effectieve leertijd’ 

Het maximaliseren van de beschikbare onderwijstijd door oorzaken van tijdverlies tegen te gaan. 
 
Samen met de directie stellen we de jaarlijkse ouderbijdrage vast.  
Aan het eind van een schooljaar komt ook altijd het nieuwe formatieplan, het schooljaarverslag en de 
vakantieplanning aan de orde. Ook bespreken we samen veel praktische zaken die in en rondom de school 
spelen. 
 
Bij elke MR vergadering schuift er op toerbeurt een ouder vanuit de OR (Ouderraad) aan als gast. Diegene 
doet dan verslag wat er zich binnen de OR afspeelt, georganiseerd is en nog georganiseerd gaat worden 
door de OR. 
 
Omdat ik (Richard) ook lid ben van de GMR (CBO de Greiden) geef ik elke keer een terugkoppeling uit die 
vergadering in onze eigen MR vergadering. Of andersom, vanuit de MR zaken meenemen richting de GMR. 
 
Hoe gaan we volgend schooljaar verder?  
Ook voor volgend schooljaar staan de vergaderingen inmiddels gepland. De datums hiervan komen straks 
weer te staan op onze schoolkalender. Ben je geïnteresseerd om samen met de MR mee te praten over 
een onderwerp? Of heb je zelf een onderwerp die je met ons wilt bespreken?  Dan kun je aanschuiven bij 
een vergadering. Vooraf dien je je dan wel even aan te melden bij de voorzitter. 
 
Bijdrage MR tijdens eerstvolgende ouderavond- of middag 
Samen met het leerkrachtenteam en de OR organiseren willen we z.s.m. in het nieuwe schooljaar weer een 
bijeenkomst organiseren mits dit dan is toegestaan. Ook al is het alleen om elkaar weer op een gezellige 
manier te ontmoeten. Jullie worden op de hoogte gehouden. 
 
De volgende ouders hebben zitting in de MR 
Richard Teppema (voorzitter) r.teppema@gmail.com 
Jetske Dijkstra    jetske_trijntje@hotmail.com 
 
Namens de leerkrachten zitten in de MR 
Juf Ida en Juf Titia. Bij een deel van de vergaderingen is Linda (directeur) aanwezig voor nadere toelichting. 
 
 
 
Richard Teppema 
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