MR OBS de Ieveling
Jaarverslag 2016-2017
Waarom heeft de MR (Medezeggenschapsraad) een jaarverslag?
Een jaarverslag is, zoals het woord al zegt, een verslag van het afgelopen jaar. We kijken
terug op wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Maar omdat er meer is dan alleen het
verleden, staan we ook stil bij andere zaken die naar ons idee het delen waard zijn. Geen
eindeloos document, want dat lees (bijna) niemand, maar kort en bondig. En als je ergens
meer over wil weten? Dan kun je dat altijd aan ons laten weten.
Hoe zat het ook alweer?
“Waarom hebben we een MR, wie zitten er in, hoe vaak vergaderen ze eigenlijk?” is wel
handig om te weten. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, personeelsleden
meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als
het gaat om huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden. Daarmee leveren
we een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
Onze MR bestaat uit 6 leden. Melou van den Berg, Joey Haakman en Tom Hage
vertegenwoordigen de ouders. Mariska Kaptein, Nienke Holtkamp en Marloes van der Neut
zitten namens het team in de MR. Marjolein Schilder sluit als bestuurder aan bij de
vergaderingen.
Naast onze vergaderingen (6 per jaar) proberen we zo goed mogelijk aangesloten te zijn op
wat leeft op school. Aansluiten op klankbordavonden, gesprekken op het schoolplein,
kennismakingen met nieuwe ouders, dat hoort er allemaal bij.
Belangrijke thema’s in 2016-2017: kennismaken, ouderparticipatie, nieuwbouw, formatie
& vakanties.
Het merendeel van de leden in de MR was nieuw. Daarom stond het afgelopen jaar in het
teken van ervaring opdoen. Om goed op de hoogte te zijn hebben de leden van de MR een
cursus gevolgd. Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat onze vergaderingen nu
opgedeeld is in twee delen: één deel met de bestuurder (Marjolein), en een deel zonder.
In een tijd waarin ouderparticipatie geen vanzelfsprekendheid is, prijzen we ons gelukkig
met een grote schare ouders die op heel veel momenten helpt om onze school en het
onderwijs nog leuker te maken. Als MR stimuleren we dat door te kijken op welke wijze we
ouderparticipatie kunnen versterken. Dit doen we samen met de OV.
De nieuwbouw houdt de gemoederen bezig. Als MR zetten we er ons voor in dat zowel de
medewerkers als de ouders betrokken worden bij de plannen. Hierbij zoeken we ook de
samenwerking met de andere betrokken MR-en. We verwachten dat we in het komende
schooljaar meer kunnen vertellen.
Het schooljaar 2016-2017 was het jaar waarin de combi-klassen hun intrede deden. Niet
voor het eerst in de geschiedenis van de school, maar voor velen van ons wel. Dat was best

even wennen. Als MR hebben we ingestemd met het formatie-plan en dus ook met de
combinatieklassen.

En dan nog dit. In het afgelopen schooljaar hebben we nog meer gedaan:
- We zijn samen met de OV aan het kijken op welke wijze we de beschikbare financiële
middelen zo goed mogelijk kunnen besteden
- We hebben de studie en vakantiedagen zo geprobeerd te plannen zodat er een balans is
tussen onderwijs en vrije tijd, met een zo evenredig mogelijke verdeling over de dagen
van de week.
- Er is een nieuw luizenprotocol vastgesteld.
- Het ophalen van het oud-papier heeft een nieuwe impuls gekregen.
- We hebben contact opgenomen met de MR-en van de andere scholen om kennis te
maken.
- We zetten onze notulen nu standaard op de website
Wat willen we in 2017-2018 bereiken?
- We willen betrokken zijn bij de nieuwbouw
- We willen ouderparticipatie blijven stimuleren en ondersteunen
- We willen de website minder ouderwets maken (in ieder geval het deel van de MR)
- We willen nog beter weten wat er speelt bij de leerkrachten, ouders en leerlingen.
- Jullie van harte uitnodigen om een keer aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.
We vergaderen op 25 september, 15 januari, 6 maart, 23 april en 2 juli (vanaf 19:30 op
school). Als je je even aanmeldt dan zorgen we ervoor dat je ook de stukken voor de
vergadering krijgt.

