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Hoofdstuk 1: Samenstelling en organisatie

Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad:

Naam Geleding Zittingsperiode
(van/tot)

Functie in MR Bijzonderheden

Laila
Boulouad

OMR 1-9-2017 t/m
1-9-2020

Voorzitter Einde
lidmaatschap

Mert Ozekici PMR 1-3-2019 t/m
1-3-2022

Secretaris

Fatih Varol PMR 1-9-2019 t/m
1-9-2022

Penningmeest
er/
lid

Sarah
MGhari

PMR 1-9-2019 t/m
1-9-2022

lid

Jos van Rooy OMR 1-9-2017 t/m
1-9-2020

1-9-2018 t/m
1-9-2021

lid

GMR

Einde MR-
lidmaatschap

Bilal de Zwart OMR 1-9-2017 t/m
1-9-2020

lid Einde
lidmaatschap

Verkiezingen:

In april 2020 zijn er met betrekking tot de oudergeledingen vacatures uitgezet.
Hiervoor hebben zich drie ouders aangemeld. Dit betekende dat er geen
verkiezingen zijn gehouden en dat deze drie ouders van rechtswege de
lidmaatschap hebben gekregen.
Het gaat hierbij om Zekeriyya Dagdas, Ömer Korkmaz en Aydin Peksert.

Regelingen:

De MR van islamitische basisschool El-Furkan maakt deel uit van Stichting
Islamitische College en functioneert op basis van het
Medezeggenschapsstatuut en het MR-reglement.
De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties op
schoolniveau. Op stichtingsniveau functioneert een GMR. Daarin wordt de MR
vertegenwoordigd door Jos van Rooy.
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Hoofdstuk 2 Overleg en standpunten

Vergaderingen
Dit schooljaar heeft de MR om organisatorische redenen ervoor gekozen om
de meeste vergaderingen van de MR en de vergaderingen met directie op
elkaar te laten aansluiten.
Hierbij heeft de MR 5 keer onderling vergadert en 4 keer met directie erbij.

Achterban
Daarnaast hebben we als MR de achterban middels Social Schools voorzien
van de agendapunten, notulen en mogelijke wijzigingen. Tevens heeft de
voorzitter een aantal keren de informatiebijeenkomst van ouders bijgewoond
en deze voorzien van informatie.

Gebruik bevoegdheden
Gedurende dit schooljaar is de MR om de volgende kwesties om advies
gevraagd en de MR heeft als volgt geadviseerd:

Vergaderpunt Gelding Standpunt

Vakantierooster. MR-leden De MR geeft een positief
advies.

Nieuwbouw of
belangrijke verbouwing
van de school.

MR-leden MR is van mening dat
hier veel onduidelijkheid
over is geweest. Op dit
moment ligt er een
positief perspectief.

Onderhoud van
schoolgebouw.

MR-leden MR heeft de suggesties
van ouders neergelegd
bij directie en bestuur.
Deze hebben dit
buitengewoon positief
opgepakt en dit zal
tevens na de vakantie
met ouders worden
gedeeld.

Kwaliteitskaart
heropening school

MR-leden MR was buitengewoon
tevreden over de inhoud.
MR had een aantal
suggesties gedaan,
waarvan een enkel zijn
overgenomen en directie
had netjes per
suggesties aangegeven
waarom het wel of niet
mogelijk was.

3



Gedurende dit schooljaar is de MR om de volgende voorstellen om instemming
gevraagd en de MR heeft als volgt ingestemd:

Voorstel Gelding Standpunt

Werkverdelingsplan PMR Positief ingestemd,
PMR-leden geven aan dat
dit goed met het team is
besproken.

Schoolgids OMR Positief ingestemd, echter
dient er één
eindredacteur het gehele
document na te gaan.

Begroting OC OMR Positief ingestemd, echter
dient er een duidelijke
mogelijke prognose te
worden gesteld.

De MR heeft dit schooljaar om de volgende informatie gevraagd en heeft het
volgende standpunt ingenomen:

Vergaderpunt Gelding Standpunt

Bestuurformatieplan
2019/2023

MR-leden Dit document is
goedgekeurd door de
GMR. De punten die de
MR had zijn voorgelegd
aan de GMR.

Het jaarplan 2019-2020 MR-leden MR vraagt aandacht
voor de uitvoering van
het plan en directie gaf
aan hier bovenop te
zitten.

Continurooster MR-leden Directie gaf aan dat dit
vanwege de corona-tijd
dit schooljaar niet is
besproken.

Oudercommissie OMR-leden De MR heeft vanaf dit
schooljaar instemming
op de begroting en vind
het een positieve
ontwikkeling dat de OC
nu onder school valt. .
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Informatie
klachtenregeling.

MR-leden Directie heeft klachten
met MR besproken en
positief opgelost.

Informatie
ziekteverzuim.

MR-leden Het ziekteverzuim
binnen el Furkan ligt
voor dit schooljaar net
boven het landelijke
gemiddelde.

Schooladvies protocol MR-leden MR is van mening dat
de Entreetoets voor
groep 7 te groot is.
Wellicht kan de school
overwegen onderdelen
weg te laten.

Cito-resultaten MR-leden Het is positief hoe het
gemiddelde van het
onderdeel ‘Rekenen’ is
gestegen.
Aandachtspunt is ‘Taal’.

Groepsbezetting MR-leden Geen opmerkingen.

Jaarplan 2020/2021 MR-leden Wordt september 2020
opgepakt.

Jaarverslag 2019/2020 MR-leden Wordt september 2020
opgepakt.

Algemeen

Naast de formele bezigheden heeft de MR zich ook bezig gehouden met
algemene thema’s, zoals bijvoorbeeld werkdruk, uitvoering identiteitsbeleid,
pestprotocol en is hierover in gesprek gegaan met elkaar en de directie.
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Hoofdstuk 3 Interne zaken

Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende
faciliteiten en mogelijkheden tot overleg met de achterban:

Scholing:
- Geen scholing.

Interne kwesties:
- communicatie van en naar MR.
- communicatie van en naar GMR.
- communicatie van en naar OC.
- communicatie richting ouders.
- communicatie richting personeel.
- communicatie richting directie.
- communicatie richting bestuur.

Begroting:

Voor het schooljaar 2019/2020 heeft de MR geen budget besteedt.
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