Jaarverslag MR-OT
Oosterveldschool en KC de Vuursteen
2017-2018
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraden van KC de Vuursteen (Wapserveen) en de
Oosterveldschool (Uffelte) over het schooljaar 2017-2018. De MR werkt samen op het niveau van het
onderwijsteam (OT), daarom is dit jaarverslag ook op OT-niveau ingericht. Wanneer de inhoud alleen op een
specifieke school van toepassing is staat dit erbij vermeld.

September/oktober
Aan het begin van een schooljaar denkt de MR-OT normaliter na over de speerpunten en/of focus voor het
komende schooljaar. Maar aangezien Anke Oosterhuis, Inge Vuijk en Martin Haagsma in oktober 2017 afscheid
namen bleek het effectiever om dit met het nieuwe MR-OT team te doen in november 2017.

Afspraken over evalueren continurooster:
In het voorjaar van 2018 zal er op beide scholen een evaluatie/enquête naar ouders/verzorgers worden gestuurd.
Werkgroepen:
In het schooljaar van 2016-2017 zijn er werkgroepen samengesteld uit ouders en leerkrachten, met bepaalde
speerpunten zoals communicatie of schooltijden. In de MR ervoeren we dat er rondom die werkgroepen veel
onduidelijkheid ontstaan is. Wat is de status van een werkgroep? Wie zit er in, en wanneer mag je er in? Zowel
schoolleiding, MR als de betrokken ouders hebben hier last van. De MR kiest ervoor om zelf contact te houden met
de achterban van ouders middels sparringouders: een losse groep ouders die gevraagd en ongevraagd advies geven
aan de MR en die op onderwerpen betrokken kunnen worden. Bij grotere ontwikkelingen (zoals het
continurooster) kunnen ook daarbuiten met een oproep nieuwe ouders betrokken worden. Het moet echter
duidelijk blijven dat de zeggenschap en medezeggenschap bij de school en de MR ligt.

November/december
Inge, Anke, Martin hebben afscheid genomen van de MR. Paulien Bisschop, Jalien Middelbrink (ouders van KC de
Vuursteen) en Marloes van der Horst (ouder van de Oosterveldschool) hebben plaats genomen in de MR-OT. Eva
wordt algemeen voorzitter. Paulien wordt voorzitter van KC de Vuursteen en Eva van de Oosterveldschool. Annet
wordt aangewezen als algemeen secretaris. Marloes neemt naast Patricia plaats in de GMR. Eva schrijft de stukken
vanuit MR-OT in de nieuwsbrief. Voorafgaand aan de MR-OT vergaderingen hebben Eva en Paulien overleg met
Gerben (MR-DB).

MR-plannen 2017-2018
•
•
•

Jaar van consolideren (na een druk voorgaand schooljaar) en verdiepen op visie, leerplein en
continurooster
Nieuw strategisch beleid vanuit Stichting Talent voor de jaren 2019-2023 (Kindgericht Onderwijs, Krimp
met Kwaliteit, Professionele leergemeenschap)
Sociaalveiligheidsbeleid doornemen en aandachtspunten terugkoppelen aan het onderwijsteam.

Januari
Tevredenheidsenquête
De school stuurde een tevredenheidsenquete naar de ouders, vanuit stichting Talent. Er was weinig respons van
ouders op deze enquête, daarom geeft het een onduidelijk beeld. Een andere aanpak was wellicht effectiever
geweest, maar dit wordt op stichtingsniveau besloten. Eva wacht terugkoppeling van de enquête af en zal dan een
brief opstellen die wij als MR-OT naar de Stichting gaan sturen met advies voor verbeteringen.
MR mailadressen
ICT’er Robert de Boer heeft voor beide MR’s een emailadres aangemaakt. Berichten naar ouders/verzorgers zullen
voortaan via deze adressen worden verzonden. Ook is MR-OT te bereiken voor een ieder middels deze adressen.
mr.oosterveldschool@talentwesterveld.nl & mr.vuursteen@talentwesterveld.nl

Februari
Inspiratieavonden
Stichting Talent organiseert ‘inspiratieavonden’ (rondom de thema’s van het strategisch beleidsplan)in
februari/maart/april waar leerkrachten en MR-leden voor zijn uitgenodigd. Verschillende MR-leden en leerkrachten
hebben hieraan deelgenomen.

Maart
Begroting
De schoolbegroting is bekeken samen met Arjen Kiers, medewerker Financiën, huisvesting en ICT stichting Talent
Westerveld.

Kindgericht onderwijs met Snappet
Groep 5/6/7/8 van de Oosterveldschool heeft een extra stap gezet richting Kindgericht Onderwijs en gaat na de
meivakantie starten met een pilot van Snappet. KC de Vuursteen werkt hier al mee.

Evaluatie continurooster
MR-OT heeft via Google Forms een enquête opgesteld voor het evalueren van het continurooster. Deze zal in april
verstuurd worden richting ouders/verzorgers.

April
MR-start cursus
Eva, Annet, Marloes, Jalien en Paulien hebben behoefte aan een MR-start-cursus. Deze wordt bekostigd door
Stichting Talent. De cursusavond wordt als zeer informatief en leerzaam ervaren. Met de nieuwe informatie zal het
MR-OT reglement worden herzien.

Sociaal Veiligheidsplan
Patricia wordt coördinator rondom het ontwikkelen van het Sociale Veiligheidsplan. Dit zal het onderwijsteam
verder oppakken tijdens de inhoudelijke vergaderingen, waarbij het MR-OT uiteindelijk instemmingsrecht heeft
(artikel 10.1e wet medezeggenschap op scholen)

Mei
GMR
Marloes heeft aangegeven de belasting van GMR (Gemeenschappelijke MR, inspraak op het niveau van Stichting
Talent Westerveld) vergaderingen bovenop de MR niet te kunnen dragen. We hebben Barbara Tuin (ouder
Oosterveldschool) gevraagd om als ouder (geen lid van de MR) haar plaats in te nemen in de GMR. Patricia
(secretaris en voorzitter GMR) begeleidt Barbara hierbij. Andere scholen in de stichting hebben dezelfde
constructie.

Visie
Gerben heeft zijn visie over Kindgericht Onderwijs toegelicht aan MR-OT.
Resultaten evaluatie continurooster
De respons is groot. Over het algemeen zijn ouders en leerlingen zeer positief. Aandachtspunten/tips worden
doorgespeeld aan het onderwijsteam. Conclusie wordt in nieuwsbrief van juni met ouders/verzorgers gedeeld,
waarbij ze via een link het hele rapport kunnen inzien. https://docs.google.com/document/d/15e0vnHTqzBOS9y52SAsNkhCnjTQuc3ibpD-kncCZkA/edit?usp=sharing

Juli
De MR draagt bij aan de schoolgids zodat de informatie voor ouders duidelijk en overzichtelijk is. De MR heeft haar
eigen reglement en huishoudelijk reglement grondig herzien en deze zijn goedgekeurd door MR en bevoegd gezag,
en per 1 september 2018 actief. In deze reglementen zijn zaken als verkiezingen, rechten en plichten van de MR en
stemming binnen de MR overzichtelijk genoemd. De samenwerking tussen de Vuursteen en de Oosterveldschool
wordt in het huishoudelijk reglement uiteengezet. De MR’en hebben de formatieplannen van de scholen
goedgekeurd zodra deze compleet waren.
Na de zomervakantie zijn Annet Westerveen (leerkracht Oosterveldschool) en Stefanie de Nekker (leerkracht de
Vuursteen) vertrokken uit de MR. Na de zomer starten Rosalie Mones (leerkracht Oosterveldschool) en Marion van
Ravensberg (leerkracht de Vuursteen) in de Medezeggenschapsraad.
Notulen van de vergaderingen, reglement en statuten zijn ter inzage op school of op verzoek via één van de leden
van de MR.
Met vriendelijke groet,
de MR-OT 2017-2018,
MR Oosterveldschool Uffelte: Eva de Hullu, Marloes van der Horst, Annegreet Lubbinge, Annet Westerveen
KC de Vuursteen Wapserveen: Paulien Bisschop, Jalien Middelbrink, Patricia Dooren, Stefanie de Nekker.

