
Jaarverslag MR van SBO De Dijk schooljaar 2015-2016             

              
 
 
Bezetting MR: 
Oudergeleding: Suzanne Frederiks-Niessen (secretaris) en Esther Roelofs. 
Personeelsgeleding: Linda van Elk-Janssen (voorzitter) en Wendy van Kessel. Nico van Lent 
heeft 2 vergaderingen bijgewoond alvorens met pensioen te gaan. 
 
Vergaderingen MR: 
De MR is in schooljaar 2015-2016 zeven keer bij elkaar geweest, te weten: 24 september 
2015, 19 november 2015, 13 januari 2016, 1 maart 2016, 18 mei 2016, 15 juni 2016, 29 juni 
2016 en 11 juli 2016. 
Vanaf november 2014 is Marjo Boef directeur op De Dijk. Zij is ook bij iedere vergadering 
aanwezig geweest om zaken toe te lichten. 
 
Een terugkerend agendapunt in de MR vergaderingen was de stand van zaken rondom het 
“werken in leergroepen” en de terugkoppeling van de Highlights van de GMR. 
Ook dit schooljaar worden ouders en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de MR via 
de website www.sbodedijk.nl. Daar is te vinden:  huishoudelijk reglement MR, de 
vergaderdata, de agenda’s en de notulen. 
 
De MR is over de volgende zaken geïnformeerd: 
- Passend onderwijs 
- GMR zaken (middels notulen en highlights) 
- Huishoudelijk reglement en jaarplanning 
- Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 
- Management- en organisatiestructuur 
- Aangepaste schooltijden 
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
- Inspectiebezoek 
- Schoolgids 
- Jaarboekje 
- Nascholingsplan 
 
De MR heeft over de volgende zaken advies uitgebracht: 
- Begroting 2016 
- Kwaliteitsplan SBO De Dijk 
- Communicatieplan SBO De Dijk 
- Vakantierooster 
 
 

http://www.sbodedijk.nl/


De MR heeft instemming verleend met de volgende zaken: 
- Taakbeleid 
- Jaarplan SBO De Dijk 2015-2016 
- Schoolgids 
- Veiligheidsplan 
- Schoolplan 2015-2019 
- Formatie 2016-2017 
 
Samenstelling MR schooljaar 2016-2017 
De samenstelling van de MR zal komend schooljaar wederom bestaan uit 4 personen, zijnde 
2 personen vanuit de personeelsgeleding en 2 personen vanuit de oudergeleding. Aftredend 
vanuit de personeelsgeleding is Linda van Elk-Janssen, aangezien haar termijn is verstreken.  
Aftredend vanuit de oudergeleding is Suzanne Frederiks-Niessen, haar termijn is ook 
verstreken. Namens de oudergeleding zal Ingrid van den Berg aansluiten, zij heeft een 
termijn van in principe 3 jaar. In de personeelsgeleding is een oproep gedaan voor de 
vervanging van Linda. Tijdens de eerstvolgende vergadering in het nieuwe schooljaar wordt 
verwacht dat beide vacatures zijn ingevuld en wordt bepaald wie welke taak op zich zal 
nemen. 
De mensen die deelnemen aan de MR zullen zich goed voorbereiden op de vergaderingen en 
actief deelnemen aan de discussies.  
 
Aldus vastgesteld tijdens de MR vergadering op 11 juli 2016, 
 
 
Suzanne Frederiks-Niessen 
(secretaris) 
 
 


