MR-jaarverslag 2016
Leden:
Ouders:

Marcel Dreijer/ Rene Sweertman (voorzitter)
Nancy Zijl (vice voorzitter)
Carla Velthuis (notulist)

Personeel:

Gerda Wolters/ Crista Bruintjes
Jessica de Roo (penningmeester)
Bianca Horlings (secretaris)

OR Vertegenwoordiger: Geert Smit

Geachte ouders, verzorgers en personeelsleden,
Hieronder vindt u beknopt een aantal zaken die het afgelopen schooljaar tijdens de MRvergaderingen aan de orde zijn geweest. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u dit
nalezen in de MR-map. Deze is op school te vinden in de personeelskamer.
Cursus MR:
Twee MR-leden hebben de MR- basiscursus gevolgd op 3 november 2016. Conclusies en
standpunten die hieruit voortgekomen zijn:
●
●
●
●

MR moet naar een professioneler level getild worden.
In het jaar 2017 starten met een verdiepingscursus MR.
In 2017 starten met een jaaragenda.
Verwachtingen naar directie uitspreken betreffende aanreiken documenten (document,
tijdsplanning, voorblad, initiatief/instemmingsrecht etc).
● MR moet geen activiteiten organiseren, hiervoor is de OR.
● MR maakt eigen begroting.
De cursussen werden vanuit de GMR georganiseerd.
Ouderbetrokkenheid:
De werkgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit ouders en leerkrachten. Ze komen meerdere
malen in een jaar bijeen om verwachtingen en ideeën naar elkaar uit te spreken. Dit om
betrokkenheid van ouders te vergroten.
GMR:
We zijn akkoord met de nieuwe structuur GMR. Wel blijkt het lastig om leden te werven
voor de GMR, zowel ouders als leerkrachten. Sommige clusters zijn nog niet volledig bezet.

Cluster 4 is echter wel volledig voorzien. Tevens hebben we akkoord gegeven voor het
nieuwe MR statuut, deze is geldig tot april 2018.

Inspectiebezoek: d.d. 23-02-2016
De opzet van het inspectiebezoek was als volgt:
● Een documentenanalyse
● Een presentatie door de school met enkele praktijkvoorbeelden
● Gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden; directie, intern begeleider,
leraren, ouders en leerlingen.
● Observaties van de onderwijspraktijk in alle groepen. Deze observaties heeft de
inspectie samen met observanten van de school uitgevoerd.
Samenvatting van de belangrijkste oordelen:
● De eindresultaten in de kernvakken taal/lezen en rekenen zijn voldoende
● De school hanteert een passend leerstofaanbod
● De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en bieden extra ondersteuning
als dit nodig is.
● De leerkrachten leggen de leerstof duidelijk uit waardoor de leerlingen betrokken en
taakgericht werken
● De school kent een prettig en veilig schoolklimaat
● Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.
Conclusie: de Waterlelie heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.
Schooljaarplan
Evaluatie;
● Zorg voor kwaliteit: leerkrachten hebben twee keer per jaar een cursus vanuit
SOOOG en de directie vier keer per jaar.
● Er moet doelgerichter gewerkt worden; er is iemand ingehuurd hiernaar te kijken
● Rekenonderwijs is een knelpunt; plan is aangepast.
Onderwijs en leren;
● Er zijn positieve reacties op de klassenbrief
● De kinderen vinden de nieuwe methode begrijpend lezen, Nieuwsbegrip leuk.
Organisatie en management;
● Collegiale consultatie moet weer opgepakt worden binnen het team.
Thema avonden:
Het plan om samen met de OR een thema avond te organiseren is van de baan. Aangezien in
de basiscursus MR naar voren kwam dat dit geen MR taken zijn.

Formatieplan 2016/2017
"Rust"was de insteek voor het nieuwe formatieplan, gezien de wisselingen en ziektes van het
afgelopen jaar. Er komen 2 leerkrachten in de plus pool, deze kunnen worden ingezet bij
ziekte en vrije dagen.
Plein
Middels een werkgroep van leerkrachten en OR leden is samen met firma 'Boer play' een plan
voor het plein gemaakt. De bedoeling is dat dit plan vanaf dit jaar gefaseerd ingevoerd gaat
worden. Hiervoor worden tevens sponsorgelden gebruikt.

Bestuurstaken
De vijf taken binnen de MR zijn: voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, secretaris en
notulist. De taakverdeling voor 2017 is als volgt:
Voorzitter: Rene Sweertman
Vice voorzitter: taak nog open
Secretaris: Bianca Horlings
Notulist: Carla Velthuis
Penningmeester: Jessica de Roo
Marcel Dreijer heeft besloten vervroegd te stoppen met de MR. Nancy Zijl is gestopt per
november 2016. Geert Smit is gestopt halverwege het jaar. Carla Velthuis is gestart in januari
2016. Rene Sweertman is gestart in juni 2016. Crista Bruintjes neemt de zitting van Gerda
Wolters over en is gestart in juni 2016. Michiel Boddeus is tevens een nieuw lid vanaf maart
2017.
Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn o.a:
Inhoud schoolgids
Inhoud schooljaarplan 2016-2017
Inhoud schoolplan
Schooljaarverslag
Formatieplan
Begroting
Protocol veiligheid/pestprotocol
Scholings ondersteuning profiel

Kanjertraining (sociaal emotioneel)
Notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste onderwerpen en
ontwikkelingen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het
bovenstaande, dan kunt u zich tot een van de MR-leden wenden. Ook voor zaken die volgens
u aandacht verdienen staan we altijd open. De MR is er voor u!

Voorzitter, Rene Sweertman
r.sweertman@hotmail.com
Secretaris, Bianca Horlings
b.ruiter@sooog.nl

