
Jaarverslag medezeggenschapsraad Ichthusschool 2019-2020  
  
Afgelopen schooljaar hebben wij als medezeggenschapsraad (MR) verschillende zaken aangaande 
het schoolbeleid en de praktische uitvoering hiervan besproken. We vinden het belangrijk dat u als 
ouders hiervan ook op de hoogte bent. In dit jaarverslag vindt u daarom een samenvatting van de 
besproken onderwerpen van afgelopen schooljaar. De volledige verslaglegging van de vergaderingen 
kunt u terugvinden in de notulen van de MR-vergaderingen.   
 
Samenstelling MR  
Leden vanuit personeel: Jolanka Kok (secretaris), Ellen Morren (GMR) en Francien Teekens  
Leden vanuit ouders: Marieke Buurman (voorzitter), Marco den Hertog (GMR) en Ink Tadema (GMR) 
Wij hebben in juni afscheid genomen van Ink Tadema. Voor haar is Monique Ruiter in de plaats 
gekomen. Ook Francien Teekens heeft afscheid genomen van de Ichthusschool. Marjan van den 
Berkt is voor haar in de plaats gekomen. 
 
We hadden afgelopen jaar 3 speerpunten: 

1. Leren leren: deze lijn staat vast in het visiedocument “werken in blokken”. We merken dat 
dit voor nieuwe leerkrachten lastig is dit blok in te vullen. Informatievoorziening naar ouders 
en aandacht voor reflectie zijn aangescherpt.  

2. Thematisch werken. De school is bezig met het verdiepen van thematisch werken.  
3. Beoordelen resultaten (rapportage naar ouders) Dit blijft een aandachtspunt en wordt het 

schooljaar 2020-2021 opgepakt door een werkgroep.  
 
Naast de speerpunten zijn ook andere onderwerpen besproken en advies in gegeven. Dat waren 
onder andere: 

- De directeuren hebben de MR om advies gevraagd over de vakanties: we hebben als MR het 
advies gegeven dat we wel graag twee weken meivakantie willen i.p.v. twee keer een week. 
We vinden het niet belangrijk om hierin rekening te houden met het VO. Ook de 
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en zomervakantie houden we graag vrij; 

- Het verhogen van de prijs voor de tussen schoolse opvang (het op school eten/overblijven) 
De MR wil graag meebeslissen als de overblijf niet meer goed geregeld kan worden en 
hebben daar wel ideeën over; 

- De stankoverlast van de toiletten; 
- Risico-inventarisatie/evaluatie (over de veiligheid op school); 
- Formatie; 
- Cito-resultaten van de groepen; 
- Inbreng vanuit de ouders van de school; 
- Parro; 
- Schoolkassa; 
- Meubilair; 
- Schoolgids; 
- Schooltijden i.v.m. Corona; 
- We hebben in de MR meegedacht over de invulling van activiteiten m.b.t. corona: 

schoolkamp, musical; 
- Verandering schooltijd voor groep 1. Groep 1 is nu op vrijdag vrij i.p.v. op maandagmiddag.  

 


