
   Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022   

 

Inleiding 

Dit document legt verslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Past. Galamaschool over het 

schooljaar 2021-2022 

 

Vergaderingen: 

Er zijn 7 bijeenkomsten geweest van de MR:   

dinsdag 14 september/ donderdag 11 november/ dinsdag 21 december/ donderdag 17 februari/ dinsdag 5 

april/ donderdag 19 mei/ dinsdag 21 juni.       

 

Procedure nieuwe directeur en locatie nieuwe school: 

 

 

Samenstelling MR: 

Angelique Berendsen  voorzitter  personeelsgeleding   

Anne-Marie Koster  lid   personeelsgeleding 

Harrie Peters   lid   personeelsgeleding 

Michel Hoppenbrouwers lid   oudergeleding 

Lonja Koster   lid   oudergeleding 

Cyril Widdershoven  lid   oudergeleding  

Aycan Duzgun  lid   oudergeleding  

 

 

Vergaderingen: *Iedere vergadering wordt er ook verslag uitgebracht over de GMR  

14 september fysiek: Welkom Xandra Baas (interimdirecteur) en Aycan Duzgun (oudergeleding).  

Evaluatie professionaliseringsplan 2020-2021, Professionaliseringsplan 2021-2022, 

Formatie en werkverdelingsplan 2021-2022 en Jaarverslag 2020-2021                                                     

Veiligheidsbeleid; Individuele gesprekken met directie, Gouden weken    

11 november TEAMS:                                                                                                                                                

School ondersteuningsprofiel  -  Informatie over ‘fusieplu ‘  - Offerte Penta Rho i.v.m. nieuwe school -

Arbeidsmarkttoelage - Veiligheidsbeleid: sociogram en pesttest - Voortgang trajecten; fusie, nieuwe 

directeur     

17 februari TEAMS:   

Organogram 2022-2029; toelichting door dhr. B. van der E. bestuurder PRO 8- ontwikkelingen Corona-   

Voortgang trajecten; fusietraject/IKC, Ouderavond webinar,projectgroep fusiekinderopvang 

partner- Veiligheidsbeleid; RI&E, SEO Parnassys, SEO LVS  

12 april FYSIEK 

Organogram 2022-2029; antwoorden op gestelde vragen door B. van der E -  Voortgang trajecten; 

fusietraject + IKC   -Opvang gezinnen Oekraine - Projectgroep fusie – studiedagen 24/3 en 13/4 - ‘Fusieplu’ 

2; toelichting mevr. B. -contact mevr. M. PentaRho - Veiligheidsbeleid; RI&E rapport 

19 mei 2022 vergadering opgeschoven naar 21 juni. Te weinig agendapunten 

21juni 2022 FYSIEK 

Organogram – opgeven herhalingscursus MR – Voortgang trajecten: fusietraject + IKC  - opvang gezinnen 

Oekraïne – projectgroep fusie – vakantierooster, urenberekening en formatie- contact PenthaRho ; 

voorzitterschap en samenstelling – afscheid dhr C.W, mevrouw L.k – dhr. H.P. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedure nieuwe directeur en locatie nieuwe school  

22 november ’21 

bijeenkomst 3 MR-en, bestuurders Paraat scholen en PRO8, mevr. M en dhr F. van PentaRho 

Een toelichting op het proces van de totstandkoming van het Kindcentrum ’s-Heerenberg en de rol van de 

MR in dit proces 

26/11 directie /bestuur vergaderen o.a. over tijdpad. 

1/12 suggesties input en advies m.b.t kinderopvangpartner  aanleveren 

6/12 update tijdpad m.b.t. advies en instemming in de afrondende fase.  

10/12 intentieverklaring ondertekend 

7/2 Gemeente heeft de gunning verleend aan Kindercentra Puck&Co. Zij zullen samen met de scholen en 

bibliotheek zowel inhoudelijk als bouwtechnisch mee gaan denken en invulling geven aan het Kindcentrum  

17/2 Bestuurder PRO 8 Dhr van der E. licht organogram tijdens vergadering MR toe.   

Mariabasisschool krijgt dezelfde toelichting tijdens MR vergadering in maart. 

22/3 Gelegenheid om vragen te stellen aan  Dhr van der E. n.a.v het vorige keer besproken organogram.  

24/3 Studiedag Mariaschool en Galamaschool o.l.v. Pentha Rho elkaar op werkgebied beter leren kennen 

20/4 Informatieavond Kindcentrum over gezamenlijke opgestelde visie KC en de architect geeft een update 

van het gebouw. 

14/4 Studiedag Mariaschool en Galamaschool o.l.v. Pentha Rho 

*Op welke manier wordt in de praktijk invulling gegeven aan de kernwaarden? (leerlingen en teamleden) 

*Onderwijsinhoudelijke thema’s.  

*Mindmaps bespreken: visie bewegend leren op school en wat betekent dit voor het schoolplein?  

Hoe krijgt digitale geletterdheid, 21e vaardigheden en wereldoriëntatie vorm in het onderwijs?  

Hoe zie je coöperatief leren terug in de school?  

Op welke manier wordt eigenaarschap bij leerlingen gecreëerd?  

Hoe ziet voor jou een rijke en uitdagende leeromgeving passend bij de doelgroep waarin je lesgeeft? 

Hoe ziet jouw ideale IKC er dadelijk uit?  

12/5 MR Galama en Mariaschool i.v.m. bespreken organogram. Daarna zijn er een aantal vragen opgesteld 

en gemaild naar de bestuurder van PRO8 dhr. Van der E.  

Er is ook een datum afgesproken aan het begin van het nieuwe schooljaar om gezamenlijk te overleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


