Borssele, 1 mei 2019
Betreft: Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019
Geachte ouder(s), verzorger(s) bestuur en personeel,
Voor u ligt het jaarlijkse verslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Ds. G.H. Kerstenschool in
Borssele. De samenstelling van de MR op dit moment is als volgt:
Namens de ouders: Willem Jan Joosse ( voorzitter ) en Ria de Visser.
Namens het personeel: Christine Heijboer en Harm Nieuwenhuijse ( secretaris / penningmeester )
Als adviseur namens bevoegd gezag: Richard Sterk.
Als MR hebben we het afgelopen jaar zes keer vergaderd. De inhoud van onze vergaderingen is wat
aangepast. Omdat we als MR op een zinvolle, positieve manier, onze adviesbevoegdheidsrol willen
innemen hebben we kritisch naar onze rol gekeken en dit met het bestuur besproken. Het bestuur stelt
schriftelijke vragen of opmerkingen waar wij als MR over vergaderen. Daarnaast ontmoeten we elkaar als
bestuur en MR twee keer per jaar. Namens de directie is meester Richard Sterk elke MR vergadering een
bepaalde tijd aanwezig om tekst en uitleg te geven.
Tijdens het inspectiebezoek van 8 juni 2018 hebben de voorzitter en de secretaris van de MR gesproken
met de inspecteur die een bezoek aan onze school bracht. In deze bespreking hebben we de rol en inhoud
van de MR met elkaar besproken. De inspecteur was positief over de bezinning van de MR op de inhoud
van haar rol.
Verder hebben we als MR opbouw aan de directie gevraagd of er een onderzoek kan worden gedaan naar
het klimaatsysteem in de school. ‘s Zomers is het zeker in de lokalen aan de kant van de begraafplaats
erg warm en kan het ventilatiesysteem de warmte niet wegkrijgen.
In 2018 hebben we als MR meegedacht in de directievacature van onze school. Als MR stonden we positief
en unaniem achter het besluit om meester Sterk te benoemen. Ook hebben we in deze vergadering de
negatieve begroting besproken. Omdat de school aan het krimpen is moet er op een verantwoorde manier

worden bezuinigd. We worden hierover bijgepraat door onze adviseur vanuit de directie meester Richard
Sterk.
Tijdens onze eerste vergadering van 2019 hebben we nagedacht over een mogelijk invulling van de
ouderavond / ledenvergadering. Verder hebben we opnieuw naar de reglementen en statuten van de MR
gekeken. Praktisch hebben we in deze vergadering nagedacht over het vakantierooster van het schooljaar
19/20. Ook hierin proberen we met ouders en leerkrachten te bekijken wat het beste is voor onze
leerlingen, ouders, leerkrachten en dus heel de school. Onderwijsinhoudelijk hebben we nagedacht over
manieren hoe we de Bijbelkennis van kinderen kunnen vergroten. Voorstellen hierover geven wij als MR
door aan de directie.
De oudergeleding van de MR is ook aanwezig geweest op de eerste bijeenkomst voor het nieuwe
schoolplan. Deze bijeenkomst stond in het teken van onze identiteit.
Namens de oudergeleding zal Ria de Visser van ons afscheid gaan nemen omdat haar jongste zoon Willem,
dit jaar onze school gaat verlaten. We willen Ria ook in dit jaarverslag bedanken voor haar inzet.
Vanuit het personeel zal juf Elsa Pekaar de plaats van meester Harm Nieuwenhuijse innemen. Ook hem
willen we hartelijk bedanken voor zijn bijdrage, van acht jaar, als secretaris van de MR.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn? Neem dan contact op met de secretaris.
Namens de MR,
Voorzitter
Willem Jan Joosse
Secretaris
Harm Nieuwenhuijse
mr@kerstenschool.nl

