
Verslag van de vergadering van de 
MR 
Op 7 juli 2016 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) vergaderd van 18.30 tot 20.00. 
Aanwezig waren:
 Henny Corten (voorzitter, ouder)
 Marleen Journée-Gilissen (secretaris, 

ouder)
 Linda van der Weg (ouder)
 Annemieke Ludemann (leerkracht)

 Jacquelien van der Hooft (leerkracht)
 Klaas Laan (leerkracht)
 Bart Wolles (vertegenwoordiger van 

ouders van balletkinderen) 
 Marjan de Smit (directeur) 

gedeeltelijk



Marjan heeft een toelichting gegeven over het bezoek van de inspectie en de 
speerpunten voor het nieuwe schooljaar.
Er is verder gesproken over onderstaande onderwerpen.

(Huishoudelijk) reglement
Het reglement en huishoudelijk reglement van de MR zijn geactualiseerd en besproken. 
Er worden nog een paar aanpassingen doorgevoerd, zodat ze in september definitief 
kunnen worden gemaakt.
Er wordt een verslag van het afgelopen jaar gemaakt.

Bezetting (G)MR
Jacquelien van der Hooft neemt afscheid van de MR. Saskia Oelen (leerkracht van groep
8B) neemt haar plaats in.
Klaas laan neemt afscheid van de GMR. Er dient nu een ouder van de MR in de GMR 
plaats te nemen. Linda van der Weg gaat dit doen, eventueel in samenwerking met 
Marleen Journée-Gilissen.

Evaluatie MR 2015-2016
Er is een evaluatie gehouden van het afgelopen schooljaar met tips en tops:
…

Samenwerking ballet
In het schooljaar 2015-2016 is er intensief contact geweest met de MR en een 
vertegenwoordiger van de balletouders. Dit is geëvalueerd. De conclusie is dat een 
deelraad is iets te formeel en zwaar is. Daarom is besloten een vertegenwoordiger van 
de balletouders te betrekken bij onderwerpen die ballet aan gaat. De Agenda en de 
vergaderstukken worden verstuurd aan de vertegenwoordiger (Annemijke Wesseling).

Huisvesting scholen OOadA
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een brief aan de 
wethouder gestuurd over de huisvesting van de scholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel (OOadA). De Olympiaschool is een voorbeeld van hoe het kan,
namelijk een monumentaal pand dat geschikt is voor onderwijs.


