Jaarverslag MR/OV Schooljaar 2017 – 2018
MR leden:
Lerarengeleding:
Oudergeleding:

M. Verweij, J. v.d. Toorn (GMR) en C. Suurd (secretaris)
M. Schipper (voorzitter), P. Kruijer en B Schuiling (penningmeester)

Informatievoorziening vanuit de MR
De MR agenda en de notulen zijn op aanvraag in te zien. MR vergaderingen zijn altijd openbaar. MR
leden kunnen zaken die worden besproken onder de ouders meenemen in de vergaderingen.
MR c.q. Oudervereniging
Besloten is dat het bestuur van oudervereniging 4 keer per jaar vergadert met de
voorzitter/penningmeester van de verschillende werkgroepen. M.i.v. het nieuwe schooljaar gaan we
de ﬁnanciën scheiden. Dit is vorig jaar nog niet gelukt.
GMR
De MR was vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke MR (GMR) en werd in de vergaderingen op
de hoogte gehouden van de zaken die in de GMR aan de orde kwamen. Op deze vergaderingen
stonden vaste items zoals begroting, jaarplan OPON en het bestuursformatieplan 18-19 op het
programma. Ouderbetrokkenheid was ook in de GMR een regelmatig terugkerend agendapunt.
Belangrijkste onderwerpen:
▪ Nieuwe loonschalen voor leerkrachten met bijbehorend functieproﬁel;
▪ stakingen in het afgelopen jaar;
▪ GMR avond waarbij de leden MR veel interesse hebben getoond voor het ouderportaal van
Parnassys;
Overig
Speerpunten zijn visieontwikkeling en het optimaliseren van het begrijpend lezen onderwijs. Deze
zijn overgenomen van het schooljaar 2016-2017
De MR heeft ingestemd met de groepsindeling.
Ouderbetrokkenheid (advies over website, 10-minuten gesprekken op de middag, info-avond).
Jaarprogramma MR.
Ondersteuningsproﬁel.
Ouderenquête.
Commissies
Er is contact geweest tussen het bestuur van de Ouderraadvereniging (ouderleden MR) en de
commissies. De commissies hebben vroegtijdig aangegeven wat de plannen zijn en hebben een
begroting overlegd met de Ouderraadvereniging. Via het teamlid in een commissie wordt het
programma besproken in het team.
Het begrotingsverslag van de commissies is besproken. Ze zijn allemaal binnen de te verwachten
begroting gebleven.
● Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft zich wederom ingezet voor een veilige omgeving rond school en voor
beter verkeersgedrag van onze kinderen. De markeringen op de weg rond de scholen is na veel
aandringen vernieuwd door de gemeente en we hebben naast de lichtcontroles ook weer een
geslaagde verkeersweek gehad met verschillende activiteiten voor alle groepen.

Verder is de verkeerscommissie nog naar een gemeentelijke bijeenkomst van veilig verkeer
Nederland geweest en is afscheid genomen van Jaap als commissielid. Nieuwe leden voor de
verkeerscommissie zijn van harte welkom!
● Feestcommissie
Ook dit jaar heeft de feestcommissie weer voor de feestelijke omlijsting op school gezorgd. Nieuw
dit jaar was de carnavalsmiddag, waarbij onder begeleiding van diverse carnavalskrakers de
kinderen prachtig verkleed de polonaise door school liepen. Ook nieuw was het kleintje zomerfeest,
voortbordurend op het tweejaarlijkse grote zomerfeest. Een erg geslaagde dag met zomers thema
en zeer zomerse temperaturen. Verder zag rond Sinterklaas, Kerst en Pasen de school er weer
prachtig versierd uit en hebben we een mooie collectie versieringen voor weinig geld op de kop
kunnen tikken.
● Leescommissie
Tijdens dit schooljaar zijn er geen noemenswaardige veranderingen geweest.
We hebben de Kinderboekenweek georganiseerd. We kregen hier veel hulp bij van andere ouders.
We zijn hier natuurlijk er blij mee. Tijdens de Kinderboekenweek was ook de voorleeswedstrijd.
Verder organiseerden we de voorleesthee en de boekenruilbeurs. Elk jaar wordt het lastiger om
voorlezers voor de voorleesthee te vinden. We zijn aan het nadenken hoe we dit moeten oplossen.
● Kookcommissie
Het afgelopen schooljaar waren er geen bijzonderheden wat betreft de kookcommissie .
Voor de groepen 1 en 2 is het pepernoten bakken gecombineerd met de pietenochtend. Dit is goed
bevallen en zal dan ook dit schooljaar weer gedaan worden.
De kookcommissie heeft af en toe Gerda geholpen bij het snijden en uitdelen van het schoolfruit.
Ook heeft de kookcommissie de feestcommissie nog een keer bijgestaan.
Voor dit schooljaar zijn, op de warme soep op een koude winterdag na, alle activiteiten van de
kookcommissie weer gepland. We verwachten net als afgelopen jaar geen bijzonderheden.
● Hoofdluiscommissie
De hoofdluiscontroles hebben dit jaar weer rond alle vakanties plaatsgevonden. Gelukkig zijn maar
een paar luizen geconstateerd en hebben we deze snel kunnen bestrijden door goede medewerking
van de ouders.
We bedanken iedereen weer voor de geleverde inspanningen en inzet om alles in goede banen te
leiden.
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
namens de MR,
Cindy Suurd

