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Inleiding 
Het was een relatief rustig jaar voor de MR. Er zijn geen bijzonderheden geweest en tijdens dit schooljaar is de 
samenstelling gelijk gebleven. Een aantal leden van de MR heeft begin van het schooljaar de MR training van Tabijn 
gevolgd. Marieke Valkering zal met ingang van het nieuwe schooljaar de MR verlaten vanwege haar vertrek van de 
Willem Alexanderschool. Zij zal vervangen worden door Sharon Duinmaijer. 
 
Samenstelling MR 
Per augustus 2018 is de MR als volgt samengesteld: 

 Teamgeleding: Marianne Kaldenbach en Marieke Valkering. 

 Oudergeleding: Leon de Hek (voorzitter) en Maarten Timmerman.  

 Vertegenwoordiger van bevoegd gezag: Johan van den Hurk. 
 
GMR Tabijn 2018-2019 
Tabijn is een stichting waar naast de Willem Alexanderschool nog 21 scholen in zitten. De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschap Raad (GMR) van Tabijn bestaat uit 14 leden (7 ouders en 7 leerkrachten) die alle 22 scholen 
vertegenwoordigen. In juni 2018 is Dirk Anbeek (vader van kind op de Willem Alexanderschool) gekozen als 
Penningmeester van de GMR. Meer informatie over de GMR? Op de website van Tabijn kun je alle agenda’s en 
notulen van de GMR terug vinden. 
 
Begroting 
De begroting van de school is uitgebreid besproken. De MR heeft diverse adviezen gegeven. De begroting laat een 
evenwichtig beeld zien met daarbij ruimte voor extra investeringen (zoals chromebooks). De huidige bezetting kan het 
komend jaar gedragen worden, waarbij ook ruimte is voor verlaging van de werkdruk. 
 
Formatie 
De formatie is afgelopen jaar goed verlopen. Er zijn rond de herfstvakantie wat wisselingen geweest en een aantal 
leerkrachten vanuit de flexpool is het team komen versterken.  De MR heeft bij de formatie een adviserende rol.  
 
Overige zaken: 

 Jaarplan  2018-2019 is geëvalueerd. 

 Jaarplan  2019-2020 is behandeld en geaccordeerd.  

 Schoolplan 2019-2023 is behandeld en geaccordeerd. 

 Vakantierooster is behandeld en advies is gegeven. 

 Formatie 2019-2020 is vastgesteld. 

 Schoolopbrengsten zijn besproken en advies gegeven o.b.v. uitkomsten 

 RI&E Plan is behandeld 

 Overzicht protocollen en beleidsplannen is besproken 
 
Hoe de MR te bereiken? 
Dit kan door contact op te nemen met een van de MR leden.  
Of een mail te sturen aan: mr.willem-alexander@tabijnplein.eu.  
 
Leon de Hek 
Voorzitter MR Willem-Alexanderschool  
Stichting Tabijn 


