
Jaarverslag MR 2017-2018 – IKC De Plattenburg  

De MR is het schooljaar 2017-2018 gestart in bijna dezelfde samenstelling als waarmee ze het vorig 

schooljaar geëindigd zijn. Lucie Erinkveld is alleen in de personeelsgeleding vervangen door Gerry 

Leppink. Samen met de leerkrachten Janet Vlemingh en Ingeborg Teeuwsen vormen zij de 

personeelsgeleding van de MR. De oudergeleding is ongewijzigd en bestaat uit Gerben Schuyzeman, 

Mark Luesink en voorzitter Merijn de Vries. De MR is het afgelopen schooljaar 5x bij elkaar gekomen.  

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de onderwerpen die behandeld zijn: 

Uitvoering nieuwe MR reglement 

Stichting IJsselgraaf heeft een nieuw MR reglement vastgesteld. De MR heeft de wijzigingen in kaart 

gebracht die het nieuwe reglement met zich meebrengen. Zo is er een plaatsvervangend voorzitter 

benoemd en wordt de agenda voortaan in de nieuwsbrief gepubliceerd. 

Activiteitenplan MR  

Het activiteitenplan van de MR voor dit schooljaar is vastgesteld en bevat punten waarop de MR 

extra aandacht wil vestigen.  

Pestprotocol 

De MR heeft ingestemd met het nieuwe pestprotocol van de Plattenburg. 

Evaluatie jaarplanning de Plattenburg 

Binnen de MR is de jaarplanning van de Plattenburg tussentijds geëvalueerd. De MR is positief over 
de behaalde resultaten tot nu toe. De MR heeft richting het team zijn waardering uit gesproken.  
 
MR verkiezingen 

Aan het einde van het schooljaar schooljaar 2017-2018 liepen de termijnen af van Gerben 

Schuyzeman en Mark Luesink. Beide hebben zich verkiesbaar gesteld. Op de oproep in de 

nieuwsbrief hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, waardoor beide automatisch zijn herkozen 

voor een nieuwe termijn. Janet Vlemingh is weer voor een nieuwe termijn herkozen in de 

personeelsgeleding. 

Schoolplein 

De MR is heel blij met het nieuwe schoolplein. Het nieuwe plein trekt veel kinderen, waardoor er 
goede afspraken nodig zijn. De hekken moeten dicht om fietsen en scooters te vermijden en 
maatregelen worden genomen om toegang tot het dak te voorkomen. De matige verlichting op het 
schoolplein is verbeterd op aandringen van de MR.  
 
MR-begroting  

De MR heeft in 2017-2018 een begroting voor de MR-activiteiten opgesteld, vastgesteld en 

voorgelegd aan de directie van IKC de Plattenburg. 

Begroting  de Plattenburg 

De begroting van de Plattenburg is besproken. De MR heeft de begroting goedgekeurd. 



Formatie en verdeling groepen 

De formatie en de verdeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar zijn besproken. De 

Plattenburg heeft extra formatie gekregen, omdat er nog gelden beschikbaar waren voor het 

passend onderwijs binnen Stichting IJsselgraaf. Structureel wordt nog extra formatie bekostigd door 

de Stichting. Het lijkt erop dat alle moeite die de laatste jaren in het schoolgebouw, en de 

samenwerking met Kindernet, is gestopt zich nu uitbetaald in de vorm van meer nieuwe 

aanmeldingen. 

Sponsorplan 

De MR heeft een sponsorplan opgesteld en het advies aan de school gegeven om hier uitvoering aan 

te geven. De MR stelt voor om een sponsorcommissie op te richten. 


