
Jaarverslag MR 2021-2022 

 

De MR wil vanuit haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid een essentiële bijdrage 

leveren aan een optimale onderwijskwaliteit en goed werkgeverschap binnen de 

Rehobothschool. 

De MR wil graag actief betrokken zijn bij ontwikkelingen binnen de Rehobothschool zodat 

zij vanuit haar ervaring en deskundigheid kan meedenken, meewerken en meebeslissen 

over zaken die van belang zijn. 

 

De MR heeft dit schooljaar 6 keer vergaderd: 30 september, 11 november, 27 januari, 

17 maart, 19 mei en 20 juni. Regelmatig had de voorzitter contact met de directeur voor 

een vergadering. Er is, ook dit schooljaar, veel betrokkenheid geweest over de Corona 

maatregelen.  

 

De MR heeft gewerkt met een werkplan. Dit heeft bijgedragen aan een gestructureerde 

overlegcultuur, met name binnen de Rehoboth, maar ook met de GMR. 

 

Er zijn geen zaken via de GMR in de MR besproken. Er is een ouder vacature voor een 

GMR lid. 

 

Er is vergaderd over jaarlijks terugkerende zaken zoals: 

Activiteitenplan 2021-2022 en 2022-2023 CBS Rehoboth, Nationaal Plan Onderwijs, 

jaarplan-jaarverslag 2020-2021 CBS Rehoboth, schoolgids CBS Rehoboth, jaarverslag 

MR 2020-2021,  Werkplan, jaarplanning en begroting MR, Kascontrole 2020-2021 en 

begroting 2021-2022 AT, Opbrengsten CITO Eind 2020-2021 en midden 201-2022, 

eindtoets groep 8, formatie schooljaar 2022-2023, RI&E, begroting CBS Rehoboth, 

Passend Onderwijs,  Jaarrekening 2021 Rehoboth, jaarplan - jaarverslag 2022-2023, 

schoolgids 2022-2023, schoolplan 2022-2023, evaluatie functioneren MR. 

  

Daarnaast is er vergaderd over actuele zaken waaronder:  

Document functiebeschrijving bouwcoördinator en/of intern begeleider, Evaluatie 

personeelsbeleid (Vrijwillige/verplichte mobiliteit), leerlingenwerving en contact 

moderamen Hervormde Gemeente Ochten, terugkoppeling van studiedagen, 

continurooster, SKIN marketing, vertrouwenspersoon, verkiezing leden MR, 

vakantierooster 2022-2023 CBS Rehoboth, nieuw meubilair, Oekraïense kinderen, AVG, 

afspraken huiswerk, aantal kinderen in groep 3 in schooljaar 2022-2023, werk 

verdelingsplan 2022-2023, burgerschap, ICT beleidsplan, gesprekkencyclus, Veiligheid 

vragenlijst WMK, cursus MR. 

 

Relevante onderwerpen waarover de [P]MR heeft geadviseerd of instemming heeft 

verleend: 

- ingestemd met het jaarplan 2021-2022 en 2022-2023 

- ingestemd met het werkverdelingsplan 2022-2023 

- ingestemd met het activiteitenplan 2021-2022 en 2022-2023 

- ingestemd met de formatie schooljaar 2022-2023 

- ingestemd met het schoolplan 2022-2023 

- ingestemd met het NPO 2020-2023 

 

De vergaderingen van de MR zijn in vertrouwen verlopen. Aan het begin van de 

vergadering wordt er een moment van bezinning gehouden. Daarin kunnen we onze 

afhankelijkheid van God betuigen. Als MR willen we daar vanuit blijven werken, ten 

dienste van het personeel, de ouders en de kinderen.  

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een MR-lid. De notulen 

van de MR zijn te vinden op de site van de Rehobothschool, 

www.rehobothschoolochten.nl 

http://www.rehobothschoolochten.nl/

