
Jaarverslag van de MR van de Graaf Jan van Montfoortschool 
September 2015 t/m juli 2016. 
In het afgelopen jaar is de MR zes keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. De oudergeleding werd 
vertegenwoordigd door Dennis van den Pol (voorzitter) en Roos Velzel. De teamgeleding  
Mindy den Boer en Maartje van Esschoten (secretaris).  
 
Op de vergaderingen hebben de MR en directie over de volgende punten gesproken: 

 De profilering van de Graaf Jan  

 De communicatie naar ouders  

 De ouderenquête  

 Het schoolplan en het jaarplan  

 Hoe passend onderwijs op dit moment wordt vormgegeven op de Graaf Jan 

 Het gebruik van chrome-books in de klas 

 De werkdruk gelinkt aan de nieuwe CAO  

 Bibliotheek in de school 

 Beleid mobiele telefoons. Er is gesproken over het beleid mobiele telefoons, het advies van 
de MR voor volgend schooljaar is dat er een beleid komt voor de mobiele telefoons.  

 Diverse punten uit de GMR zijn in MR-vergaderingen besproken 
  

Daarnaast zijn in dit schooljaar diverse acties ondernomen door de MR: 

 De MR heeft gezorgd dat de kascontroles voor ouderraad en schoolrekening zijn uitgevoerd  

 Roos Velzel en Mindy den Boer hebben deelgenomen aan een cursus voor de MR  
 
De MR heeft ingestemd met de volgende besluiten: 

 De MR heeft ingestemd met de begroting van 2016. 

 De MR heeft ingestemd met het formatieplan voor het schooljaar 2016-2017. 
 
De speerpunten voor het schooljaar 2016-2017 zijn: 

- nieuwbouw 
- communicatie en profilering  
- Passend onderwijs 
- 21e eeuwse vaardigheden/talenten  

 
Samenwerking met directie  
De voorzitter van de MR en de directie hebben een voorbespreking en wisselen hierin agendapunten 
uit. Daarnaast ontvangt ook de directie de agenda voor MR-vergaderingen. Dit zorgt voor effectieve 
vergaderingen. De directie levert diverse leesstukken twee weken van te voren aan, zodat MR zich 
kan buigen over advies en/of besluit. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en/of MR-leden van de Graaf Jan van 
Montfoortschool. 


