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Jaarverslag schooljaar 2016-2017 

De bezetting van de Medezeggenschapsraad bestond in het schooljaar 2016-2017 uit 2 personeelsleden en 2 ouders. 
 
Teamgeleding: 

− Anneke Krukkert (voorzitter) 
− Frederiek Pistorius 

 
Oudergeleding:  

− Petra Kremer (penningmeester) 
− Astrid Roelofs (secretaris) 

 
De Medezeggenschapsraad (MR) is er om de belangen van de leerlingen, hun ouders en het personeel te behartigen. De 

MR is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming binnen een school. Het gaat vooral om besluiten over het beleid en het 

functioneren van de school. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht. De MR 

heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. De MR probeert ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de school 

inspraak en invloed hebben en houden. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR bestaat uit betrokkenen van de verschillende openbare scholen van Leerplein055. De GMR praat mee over 

bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 

meerderheid van de scholen van Leerplein055. Leden zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Personeelsleden 

van een school kiezen de personeelsleden die in de GMR zitting nemen, ouders kiezen de ouders. In schooljaar 2016-2017 

heeft er geen personeelslid of ouder van de Rietendakschool in de GMR gezeten. 
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Highlights vanuit de verschillende MR vergaderingen  

 

Leden  

De vertegenwoordiging vanuit het personeel is met ingang van het schooljaar 2016-2017 teruggebracht naar 2 leden. 
Jeanette Schmidt heeft de school verlaten en is niet vervangen in de MR. Dit had tot gevolg dat er ook afscheid genomen 
moest worden van één van de ouderleden. Sylvia Dakkus en Astrid Roelofs hadden beiden hun eerste termijn als mr-lid er op 
zitten en derhalve diende er verkiezingen gehouden te worden. Sylvia heeft besloten om zich terug te trekken en Astrid heeft 
zich herkiesbaar gesteld. Omdat er geen andere ouders waren die zich verkiesbaar stelden, is Astrid opnieuw benoemd voor 
een periode van 3 jaar. 
 
Nieuwe directeur 

Schooljaar 2016-2017 werd gestart zonder vaste directeur. Na de zomervakantie werd bekend dat Henry Wichers niet zou 
terugkeren op de Rietendakschool. Sander Raaphorst heeft de directeurstaken als interim directeur voortgezet. Het bestuur 
van Leerplein055 is op zoek gegaan naar een nieuwe directeur en heeft daar de MR bij betrokken. De MR heeft in deze 
periode bij het bestuur benadrukt dat er op korte termijn een structurele oplossing moest komen in verband met de onrust in 
school. Het bestuur startte een sollicitatieprocedure en zowel een personeelslid als een ouderlid uit de MR namen plaats in de 
sollicitatiecommissie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanstelling per 1 januari 2017 van Dorien Tarmastin als nieuwe 
directeur van de Rietendakschool. 
 

Formatie 2017-2018 

Voor het schooljaar 2017-2018 ging de Rietendakschool weer terug van 5 naar 6 combinatiegroepen. Tevens zijn, mede op 
aandringen vanuit de MR, de IB-uren verhoogd van 2 dagdelen naar 2 dagen. Vanwege het vertrek van 2 leerkrachten kon 
het formatieplan ook dit jaar pas laat worden gemaakt. 
De MR heeft ingestemd met het voorstel voor de groepsindeling voor 2016-2017.  
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De jaarlijkse ouderavond 

De MR heeft begin 2017 samen met de kanjercoördinator Monique Kleinlooh-Kraayenhof een ouderavond over de 
kanjertraining georganiseerd. Ouders zijn enthousiast hierover en het is ook een belangrijk speerpunt van de school. 
Bij deze ouderavond is ook het financieel jaarverslag van de MR ter inzage gelegd.  
 
Grensoverschrijdend gedrag 

De directeur en de kanjercoördinator hebben samen een stappenplan opgesteld inzake grensoverschrijdend gedrag. Dit 
stappenplan geeft een korte beschrijving voor ouders, leerkrachten en leerlingen van hoe er binnen de school wordt 
omgegaan bij grensoverschrijdend gedrag. De MR is bij het opstellen van het plan om advies gevraagd. 
 
Cursus Streetwise van de Anwb 

Vanuit de MR is de cursus Streetwise van de Anwb onder de aandacht van de directeur gebracht. Zij heeft vervolgens de 
school hiervoor aangemeld. In mei 2017 heeft de cursusdag vanuit de Anwb op de Rietendakschool plaatsgevonden. Alle 
groepen werden hierin betrokken. 
 

Het vakantierooster 

Het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 is door de MR besproken en vastgesteld. 
 

 


