Jaarverslag MR 2016 - 2017

In dit jaarverslag wil ik graag een aantal zaken noemen waar de MR van de
Willibrordusschool zich in het schooljaar 2016-2017 mee bezig heeft gehouden. Tot slot
wordt er nog stilgestaan bij de sfeer waarin we afgelopen jaar hebben gewerkt.


Bijeenkomsten en samenstelling:

In het schooljaar 2016-2017 is de MR in totaal 6 keer bijeen gekomen. De samenstelling van
de MR is:
Personeel
Suzanne v. Wezel

functie
lid

Ouders
Bas Dobbelaer

functie
voorzitter

Marieke Louter-van
den Elzen

lid

Judith van de Ven

lid

Suzanne MerkxVelders

lid (ook GMR lid)
secretaris

Karin de Bie

lid

Namens de personeelsgeleding zit Suzanne Merkx in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). Namens de ouders zit Mark de Vos in de GMR.
Namens de directie is Wilma van der Pol aanwezig bij de vergaderingen. De agenda wordt zo
gemaakt dat in het eerste gedeelte van de vergadering de directie ruimte heeft om zaken
toe te lichten en de MR vragen kan stellen of mee kan denken. Het tweede deel van de
vergadering gaat de MR verder met alleen de ouder- en personeelsgeleding.
Belangrijkste punten die dit jaar aan de orde zijn gekomen:


Jeelo

Dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de invoering van Jeelo op de Willibrordusschool. Dit was
dan ook het speerpunt van de MR dit afgelopen jaar. Wilma heeft samen met de
leerkrachten en de IBer duidelijk uitleg gegeven over hoe Jeelo eruit ziet en hoe wij als
leerkrachten vorm geven aan Jeelo binnen ons onderwijs. Elke vergadering stond Jeelo ook
op de agenda en werd de stand van zaken samen besproken.
Jeelo staat ook in het A3 jaarplan en wordt ook hier gevolgd.
Het gaat goed met Jeelo binnen onze school. Onze leerkrachten zijn ook steeds beter op de
hoogte van hoe Jeelo werkt en wat de mogelijkheden allemaal zijn. In het nieuwe schooljaar
proberen we meer aandacht te besteden aan verdieping/uitdaging voor de beter begaafde
kinderen. Leren zelf op onderzoek uit te gaan n.a.v. een vraag. Leren leren is hierbij
belangrijk.



Natuurspeelplaats en schoolhuisvesting

Architectenbureau UP is dit afgelopen schooljaar bij ons in een lokaal getrokken en dit gaat
prima. Misschien gaat dit het komend schooljaar bij meer lege lokalen gebeuren.
De Natuurspeelplaats zal waarschijnlijk eind volgend schooljaar klaar zijn.



CITO ‘s

Ook dit schooljaar tijdens de MR vergaderingen uitgebreid stilgestaan bij de CITO groep 8,
maar natuurlijk ook bij de CITO toetsen in de andere groepen. Krachten en kansen werden
besproken van afgelopen schooljaar, maar ook voor komend schooljaar.



Continurooster

Tweede schooljaar alweer dat we werken met een continurooster. Ouders, kinderen en
leerkrachten zijn tevreden over het continurooster. Hierdoor veel rust in school gekomen. In
de Quickscan onder de leerkrachten bleek de lunchpauze nog een aandachtspunt waar we
ons komend schooljaar verder over zullen buigen. Verder alleen maar positieve reacties.



Ouderavond Mediabewustzijn en ouderpanel

We hebben mediawijsheid als hoofdonderwerp gekozen dit afgelopen jaar. N.a.v. dit punt
hebben we Henk de Visser bij ons op school uitgenodigd om een ouderavond rondom
mediawijsheid te verzorgen.
Zeer positief door ouders gewaardeerd. Besloten werd om dit onderwerp binnen de
ouderpanels verder op te pakken en te bespreken. Het komende schooljaar gaan we samen
nadenken over hoe we de ouderpanels kunnen gebruiken en inzetten dit jaar.


Scholing

Karin de Bie, Judith van de Ven en Suzanne Merkx hebben de MR cursus met succes
afgerond dit schooljaar. Zij hebben veel informatie gekregen en zijn weer op de hoogte van
de gang van zaken rondom de MR en kunnen dit weer inbrengen tijdens MR vergaderingen.


Vertrek MR lid Suzanne v. Wezel

Tot slot heeft Suzanne van Wezel aangegeven dat zij na de zomervakantie als IBer in Haaren
gaat werken. Een hele nieuwe uitdaging. Marjan neemt haar rol als IBer op onze school over.
Helaas voor ons gaat Suzanne dus als MR lid vertrekken.
Waarschijnlijk neemt Marjan deze rol van haar over binnen de MR.


Instemming/advies

Verder heeft de MR in 2016-2017 met de volgende stukken ingestemd :
-

Vakantierooster 2017-2018
Formatieplan 2017-2018

Over de volgende stukken heeft de MR zich laten informeren:
-

A3 – jaarplan
Schoolplan
Veiligheidsplan
Ondersteuningsprofiel 2016
CITO
Vakantierooster
ARBO QuickScan
Groepsindeling
Begroting
Jeelo
Natuurspeelplaats
Prikactie
Schoolhuisvesting


Tot slot

Ook dit schooljaar heeft de MR een groot aantal zaken kunnen bespreken. Hierbij was er
altijd een fijne sfeer van denken, ideeën kunnen uitwisselen en informatieverstrekking.
Fijn was dat er een vast format gebruikt werd voor de agenda en het uitwerken van de
notulen. En dat zaken vanuit de GMR werd teruggekoppeld door Suzanne Merkx vanuit de
GMR. Ook prettig dat IBer Suzanne v. Wezel bij de MR zat, zodat we snel een duidelijk beeld
konden krijgen op het gebied van zorg op onze school.
Verder zo doorgaan komend schooljaar!

We hopen dat dit jaarverslag u een goed inzicht geeft in de activiteiten tijdens het
schooljaar 2016-2017.

Namens de MR,
Suzanne Merkx-Velders
(secretaris)

