
 

 

 

 
 

 
MR Jaarverslag 2019 

 
Samenstelling van de MR tot aan de zomervakantie 2019  
 

 
Naam 

 
Geleding 

 
Namens 

 
Taak 

 
Contact 

Boersma, mevr. R. Personeel VSO Voorzitter Rienke.boersma@attendiz.nl  

Bos, mevr. T. Personeel Meander  Therese.bos@attendiz.nl 

Brouwer, dhr. C. Ouders SO 
regulier 

Contactper
soon GMR 

Ceesjbrouwer@gmail.com 

Dom van ’t Spijker, 
mevr. M. 

Personeel ML  Marianne.domvantspijker@atte
ndiz.nl 

Lugies, mevr. P. Ouders VSO  Paulienlugies@gmail.com 

Sleet, van der, dhr. G.J. Ouders SO reg Secretaris Gertjanvandersleet@gmail.com 

Tiehuis, mevr. A. Ouders EMB  Andreaenmarije@hotmail.com 

Tijdhof, mevr. M. Personeel VSO AGL  Marianne.tijdhof@attendiz.nl 

Wierik, te, dhr. B. Ouders SO ML  B.tewierik@gmail.com 

 
Aan het einde van het schooljaar 2018/2019 zijn er verkiezingen gehouden om te komen tot 
een nieuwe MR voor het OCR bestaande uit 5 ouders en 5 personeelsleden.  
 
Samenstelling van de MR na de zomervakantie 2019 

 

 
Naam 

 
Geleding 

 
Namens 

 
Taak 

 
Contact 

Boersma, mevr. R. Personeel VSO Secretaris Rienke.boersma@attendiz.nl  

Bos, mevr. T. Personeel Meander  Therese.bos@attendiz.nl 

Bovenkamp, van de, 
dhr. J. 

Personeel SO Reg  Jeroen.vandebovenkamp@atte
ndiz.nl 

Brouwer, dhr. C. Ouders VSO DG Voorzitter 
Contactper
soon GMR 

Ceesjbrouwer@gmail.com 

Dom van ’t Spijker, 
mevr.M. 

Personeel SO ML  Marianne.domvantspijker@atte
ndiz.nl 

Sleet, van der, dhr. G.J. Ouders SO Reg  Gertjanvandersleet@gmail.com 

Tiehuis, mevr. A. Ouders SO Reg  Andreaenmarije@hotmail.com 

Wierik, te, dhr. B. Ouders SO ML  B.tewierik@gmail.com 

Winder, de, dhr. C. Personeel SO Reg  Chris.dewinder@attendiz.nl 
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Overige contactgegevens 
 
Website:  https://ocr-attendiz.nl/medezeggenschapsraad/  
E-mail:   mr-ocr@attendiz.nl  
 
Vergaderdata 2019 

15-01 25-06 (diner) 

26-02 17-09 

26-03 15-10 

07-05 12-11 

04-06 09-12 (extra) 

 11-12 (extra) 

 
Alle MR-vergaderingen vonden plaats in de personeelskamer van het OCR, voor een gedeelte 
in aanwezigheid van het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door directeur OCR Tessa Pierik.  
 
Op 10 oktober was de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van alle MR-en en de GMR van 
Attendiz. Deze vond plaats in ’t Meerik in Enschede. 
 
Op 25 juni was de laatste bijeenkomst van de MR van het schooljaar 2018/2019. Het 
schooljaar werd afgesloten met een etentje.  
 
Besproken onderwerpen 
 
Hieronder staan een aantal hoofdpunten van de MR-vergaderingen kort omschreven. Alle 
goedgekeurde notulen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op Sharepoint.  
 
In de nieuwsbrief die naar ouders gaat, wordt vermeld dat men via het mailadres van de MR 
goedgekeurde notulen gemaild kan krijgen. 
 
Voor het samenstellen van de agenda van de MR-vergaderingen hanteren we een rolagenda.  
 
Besproken zaken: 
 
GMR Attendiz 
Cees Brouwer heeft naast de MR, zitting in de GMR en heeft de MR op de hoogte gehouden 
van de GMR beslissingen/ standpunten.  
 

Formatieplan 
Door een teruglopend leerlingaantal was de formatie een lastige puzzel. Tijdens de MR-
vergaderingen zijn we op de hoogte gehouden van het verloop van het proces.  
 
Professioneel Statuut 
Het professioneel statuut is bedoeld om de werkdruk weg te nemen bij de afdelingen 
doordat het personeel in overleg met elkaar de verschillende taken verdeeld. De MR is op de 
hoogte gebracht van het Statuut.  
 
Brand- en vluchtveiligheid 
In maart is het brandveiligheidsrapport uitgereikt. In dit rapport staan verschillende 
aanbevelingen en aanpassingen om het gebouw veiliger te maken voor de leerlingen.  
Tijdens verschillende vergaderingen was dit een vergaderpunt. 
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Continurooster 
Het MT heeft de MR verzocht mee te denken over het invoeren van een continurooster. 
Daarvoor heeft het MT een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de verschillende 
mogelijkheden van een continurooster op het OCR met ingang van het schooljaar 2019-
2020. Tevens is het verzoek gedaan aan de MR in te stemmen met het geformuleerde 
voorstel. De MR heeft, om te komen tot een besluit, een enquête verspreid onder ouders en 
personeel.  
De MR heeft niet ingestemd met het voorstel dat het MT geformuleerd heeft. Het 
tegenvoorstel van de MR is door het MT overgenomen.  
 
Onderwijsformules 
Vanuit Attendiz wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot meer 
samenwerking tussen de verschillende scholen. In de loop van het schooljaar zijn we op de 
hoogte gehouden van dit proces. Ook heeft de MR de MR-en van ’t Meerik en de Huifkar 
gesproken over de herpositionering.  
 
Begroting 
De begroting is goed gekeurd zoals deze is aangereikt.  
 
Schoolgids 
De schoolgids is verschillende keren besproken tijdens de MR-vergaderingen en kleine 
aanpassingen zijn doorgevoerd. De schoolgids is akkoord bevonden. 
 
Samenstelling MR 
De samenstelling van de MR is na de zomervakantie veranderd. Na de zomervakantie 
beëindigden Paulien Luchies namens de oudergeleding en Marianne Tijdhof namens de 
personeelsgeleding hun lidmaatschap.  Na de zomervakantie namen Jeroen van de 
Bovenkamp en Chris de Winder namens het personeel zitting in de MR. Het eerste half jaar 
van 2019 was er nog een onvervulde vacature bij de personeelsgeleding en in het tweede 
halfjaar een onvervulde vacature bij de oudergeleding.  
 
Gevolgde cursussen 
Therese Bos heeft deelgenomen aan de “Basiscursus MR” 
 
Aftreedagenda 
Om de continuïteit te kunnen waarborgen van de MR is er een aftreedagenda opgesteld. 
Jaarlijks zullen er minimaal drie leden aftreden. 
 
 
Namens de MR OCR/Meander, 
 
 
Rienke Boersma, 
Secretaris MR OCR/Meander 
 


