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Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Singelier  

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen van de MR 

aan de orde zijn geweest.  

1. Rapportfolio 

In 2017-2018 is dit in gang gezet en in 2018-2019 is dit ingevoerd. De MR is hierover positief 

kritisch. Wel komen er geluiden vanuit de ouders dat ze het reguliere rapport missen. 

2. Communicatie via verschillende kanalen (komt in 2019-2020 terug) 

Er is gesproken over de verschillende communicatielijnen vanuit school naar ouders en 

andersom. Dit punt wordt verder opgepakt in 2019-2020. 

3. Vakantierooster 

Hierover hebben we als MR advies gegeven m.b.t. het inplannen van 2 weken mei-vakantie. 

4. Schoolgids 

Jaarlijks terugkerend punt. 

5. Schooljaarplan 

Jaarlijks terugkerend punt. 

6. Schoolreisbijdrage (komt in 2019-2020 terug) 

M.b.t. de schoolreisbijdrage heeft de MR instemmingsrecht m.b.t. de hoogte hiervan. Dit 

punt is aangewakkerd begin 2019 en zal terugkeren op de agenda voor 2019-2020. 

7. Formatie 

Jaarlijks terugkerend punt. 

8. Brief Ipads 

De MR heeft ingestemd met de brief m.b.t. de verantwoordelijkheid rondom de omgang met 

de Ipads op school. Wel zijn er onder druk van de MR enkele tekstuele aanpassingen gedaan 

die de brief genuanceerder maken. 

Er zijn geen hele grote punten aan de orde geweest bij de MR. Aan het einde van het jaar hebben we 

te horen gekregen dat Margreet Langen niet verder zou gaan als directeur van de Singelier en is er 

door de MR ingestemd met de benoeming van een interim directeur. In het najaar van 2019 zal met 



  

de MR van Diever en Wapse de directievacature worden opgepakt, met als doel om met ingang van 

2020 een nieuwe directeur te benoemen.  
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