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MR Jaarverslag 2017-2018

Middels dit verslag willen wij u op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de MR in
het eerste kwartaal van schooljaar 2018-2019.
Wat is medezeggenschap?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR
instellen. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde
besluiten instemmings-of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de
leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.
Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van
Al Qoeba bestaat uit 6 leden. In november 2018 is mevrouw Aisha Laaf aangetreden als
vervanging voor de heer Umar Arif die begin dit schooljaar is afgetreden.
Samenstelling MR 2017-2018
Personeel

Ouders

Khadija den
Hengst
Saloua el Boustati
Derya Kirazli
Gladysha Lubis
Ameen Ross
Aisha Laaf

Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Lid sinds
Sept 2017
Sept 2017
Sept 2017
Okt 2017
Jan 2018
Nov 2018

Vergaderingen
De MR heeft in het afgelopen kwartaal maandelijks vergaderd. Alle vergaderingen waren
openbaar en zijn via de mail van de Al-Qoebaschool aangekondigd bij zowel ouders als
teamleden. De MR heeft iedere vergadering eerst een uur ingepland met de directie en met
name beleidsstukken zijn daar besproken. Ook is de directie bevraagd over meerdere
onderwerpen die spelen op onze school. Na de overlegtijd met de directie vonden de
daadwerkelijke MR vergadering plaats.
De vergaderdata van de MR in het eerste kwartaal waren:
5 september 2018
3 oktober 2018
21 november 2018
Onderwerpen
Inmiddels is de MR een jaar bezig met het inlezen van het schoolbeleid en het adviseren
over het schoolbeleid. Hieronder worden alle besproken zaken benoemd. De notulen van de
MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. Bij de administratie ligt
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een zwarte map met de notulen erin. Mocht u interesse hebben in deze verslagen, dan kunt
u deze bij de administratie inkijken.

De MR heeft afgelopen jaar akkoord gegeven op de volgende stukken:
Akkoord gegeven op:
Jaarverslag

3 oktober 2018

Overige zaken waar de MR over heeft gesproken:
Het opstarten van de IAC (de Identiteit Advies Commissie)
De ouder tevredenheid enquête
De ouderbetrokkenheid en samenwerking met de OR
De godsdienstlessen pedagogisch en didactisch
Communicatie vanuit school en commissies naar ouders toe
Zaken vanuit het team t.a.v. de werkdrukverlaging
Het MR reglement t.a.v. aanstellen en aftreden leden
Het busvervoer
De MR op de site
De VSD activiteiten
MR cursus die de leden van de oudergeleding gaan volgen:
januari 2019
Ameen Ross
Gladysha Lubis
Aisha Laaf

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in de MR.
Met vriendelijke groeten,
De Medezeggenschapsraad
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