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Inleiding 

De samenwerking tussen de schoolleiding en de MR verloopt goed. Het is een plezierig 

vergaderjaar geweest waarin constructief is vergaderd. Bij alle vergaderingen was de 

directeur van “de Zeppelin”, Steven de Wit, aanwezig om agendapunten nader toe te lichten 

of om informatie te verschaffen over schoolzaken.  

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van “de Zeppelin” behartigt de belangen van de ouders, 

het personeel en uiteraard de kinderen. De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk 

verplicht orgaan dat formeel een controlerende functie heeft.  

De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding, momenteel zijn er nog twee extra 

ouders aanwezig, zij zijn aspirant lid. 

De MR is het afgelopen schooljaar betrokken geweest bij de beleidsvoorbereiding en de 

uitvoering van het geformuleerde beleid. 

De MR heeft het afgelopen jaar haar instemmingsrecht c.q. adviesrecht gebruikt afhankelijk 

van het beleidsstuk. Op deze manier is de MR mede beleidsbepalend geweest. De 

vergaderingen van de MR waren openbaar. Vanuit de MR is een afgevaardigde die zitting 

heeft in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), Jeffrey Bruins.  

 

Samenstelling 

Teamgeleding MR 

Esther Boskamp (voorzitter) 

Yvonne van der Deure 

Marlinda Botterhuis- van Stralen (eerste helft schooljaar) 

 

Oudergeleding MR 

Jeffrey Bruins 

Heidi Heemsbergen 

Simone Rock 

Linda van der Eijk-Ruis(aspirant lid) 

Mabest Ohtman (aspirant lid) 

 

 

Vergaderingen 

De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de site van de school. 

De vaste onderwerpen die elk jaar terugkomen zijn besproken: 

● ontwikkelingen speerpunt 

● MR scholing 

● jaarverslag school 

● jaarverslag MR 

● begroting 

● schoolontwikkelplan 

● schooljaarplan 

● schoolgids 



● vakantierooster 

 

De MR heeft hier haar goedkeuring aan verleend. 

 

Tijdens de MR vergaderingen zijn de volgende punten aan de orde geweest. 

 

● rapport kwaliteitszorg 

● VOC uren 

● jaarplanning MR 

● kennismakingsgesprekken 

● website 

● formatie/ vacatures 

● mr scholing/ contavond 

● verkeerssituatie 

● aanpak veiligheidsaspecten 

● medezeggenschapsreglement 

● samenwerkingsverband 

● budget MR 

● beeldschermgebruik 

● schoolondersteuningsprofiel 

● cito resultaten 

● nieuwe cao 


