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Samenstelling 

 

De samenstelling van de MR in het jaar 2018-2019: 

 

Oudergeleding (OG)  

Dhr. Wouter Brand 

Mevr. Vanessa Huizinga 

Dhr. Roelof van Laar 

Dhr. Rutger Steenbrink (voorzitter) 

 

Personeelsgeleding (PG) 

Mevr. Barbara Halverstad 

Mevr. Marloes Lambriex (secretaris) 

Mevr. Michelle Stevens 

 

Mylène Miltenburg heeft de MR in november 2018 verlaten. Wouter Brand en Roelof van Laar 

zijn in januari 2019 lid geworden van de MR. Daarmee heeft de MR 4 leden in de oudergeleding 

en 3 leden in de personeelsgeleding. De geledingen hebben een gelijk stemrecht. 

 

Dhr. Antoine Peters is aanwezig als adviserend lid namens de school en Meer Primair. Dhr. 

Peters is tevens directeur van RKBS Klimop. 

 

Vergaderdata MR 2018 -2019 

 

Maandag 5 november, 19.30uur 

Maandag 14 januari, 19.30uur 

Dinsdag 12 maart, 19.30uur 

Donderdag 23 mei, 19.30uur  

Maandag 1 juli, 19.30uur 

 

Onderwerpen MR 2018-2019 

 

Schoolplan 

Het gaat goed met De Klimop. Kinderen, ouders en personeel zijn over bijna alles tevreden. 

Er zijn geen grote problemen op de school. De MR heeft met enthousiasme in kunnen 

stemmen met het nieuwe schoolplan. De jaarplannen die daaruit volgen, moeten zoveel 

mogelijk SMART worden uitgewerkt, zo heeft de MR verzocht. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Een blijvend punt van zorg is de ouderbetrokkenheid. Ouders komen massaal naar de 

ouderavonden en informatieavonden, maar bij veel andere activiteiten is het moeilijk de ouders 

te activeren. Ook de MR heeft hier last van, er komt onvoldoende informatie naar de MR. Dit 

is een blijvend punt van aandacht. De MR zal nieuwe initiatieven blijven ontplooien om te 

proberen de ouderbetrokkenheid bij de school (en de MR) te vergroten. 

 

Verkeersveiligheid 

De veiligheid in het verkeer rond de school geeft ouders reden tot zorg, blijkt uit het 

oudertevredenheidsonderzoek. Het onderzoek geeft echter geen antwoord op de vraag 



waarom ouders hier ontevreden over zijn. De MR gaat er van uit dat de twee grote kruisingen 

bij de school (Nieuweweg/Burg. Pabstlaan en Hoofdweg/Burg. Pabstlaan) en de inrichting 

daarvan hier de oorzaak van zijn. Hierover zijn in de afgelopen jaren meerdere gesprekken 

met de gemeente gevoerd en de verkeerssituatie is al aangepast. Een bijeenkomst voor 

ouders om door te praten over de verkeersveiligheid leverde geen nieuwe inzichten op. De 

MR laat dit onderwerp rusten tot het volgende oudertevredenheidsonderzoek. 

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Onder ouders is ontevredenheid over de TSO, zo blijkt uit het oudertevredenheidsonderzoek. 

Niet bekend is wat deze ontevredenheid veroorzaakt. De MR denkt aan de volgende mogelijke 

redenen: 

- Onvoldoende tijd om te eten/drinken 

- Onvoldoende speelgoed/sportspullen 

- Hoge prijs 

- Incidenten tijdens TSO (onvoldoende toezicht) 

HappyKids (uitvoerder TSO) heeft een bedrag ter beschikking gesteld voor nieuw speelgoed 

en sportspullen. Een mooi resultaat. Een oproep via de nieuwsbrief om erachter te komen 

waarom ouders ontevreden zijn heeft onvoldoende informatie opgeleverd. In het jaar 2019-

2020 blijft dit voor de MR een belangrijk aandachtspunt. 

 


