OBS de Linderakkers

Jaarverslag MR
2016 – 2017
“De kleine school met de brede kijk
die uw kind begeleidt
op weg naar zelfstandigheid”

Algemeen / samenvatting
Het schooljaar 2016 – 2017 is voor leerlingen, schoolteam, ouders / verzorgers en
Medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Linderakkers een jaar geweest waar we
vooral verder zijn gegaan op de structuren zoals die in eerdere jaren zijn ingezet.
De financiële krapte waar OPO jaren in heeft gezeten is momenteel geen groot issue
meer. Er zijn weer wat reserves, dat betekent dat langzamerhand weer meer
aandacht aan de kwaliteit van onderwijs gegeven kan worden.
.
De samenstelling van het schoolteam heeft tijdens het schooljaar enkele
veranderingen ondergaan, dit heeft naar het idee van de MR geen kwaliteitsverlies
opgeleverd. Het team heeft het einde van het schooljaar weer enkele vernieuwingen.
Ondanks de krimp in de regio heeft de linderakkers een redelijk stabiel
leerlingenaantal en ligt steeds rond de 80.
Door het gestaag dalende aantal binnen heel OPO wordt wel steeds de indeling van
het functiehuis onder de loep genomen.
Een van de uitvloeisel daarvan is dat de teamleider met ingang van het nieuwe
schooljaar niet meer uitsluitend werkzaam is voor de linderakkers.
De schooltijden zijn op de woensdag met een kwartier verlengd, om zodoende
voldoende lesuren te maken om de meivakantie over twee weken uit te spreiden.

MR samenstelling en taakverdeling
Geleding

Naam

Lid sinds

Rol

Ouder

André de Haan

November 2009

Voorzitter/
Lid GMR

Personeel

Rieta Sloots

Augustus 2012

Lid

Ouder

Herman Boerman

December 2014

Lid

Personeel

Wia Koning

September 2016

Lid/Notulist

MR bijeenkomsten
De MR is 5x op onderstaande data bijeen geweest. Teamleider Henriët Kamies is op
deze vergaderingen ook aanwezig geweest.
01 november 2016
19 december 2016
28 februari 2017
8 mei 2017
26 juni 2017
Er hebben geen ouders / verzorgers deelgenomen aan de MR besprekingen en er
zijn geen specifieke onderwerpen aangedragen.

Overige bijeenkomsten
De MR is (gedeeltelijk) aanwezig geweest op onderstaande bijeenkomsten.
Oktober 2017
Zakelijke ouderavond
Juli 2017

Bijeenkomst met bestuur inzake DUOscholen

Scholing MR leden
MR leden hebben dit schooljaar geen specifieke MR-scholing genoten.
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Onderwerpen besproken in de MR vergaderingen
Schooljaarplan
De teamleider heeft een voorstel voor het schooljaarplan 2017-2018 gemaakt. Het
plan heeft de MR in juli 2017 goedgekeurd.

Formatieplan
De teamleider heeft een voorstel voor de schoolformatie 2017-2018 gemaakt. De
nieuwe formatie heeft de MR in juli 2017 goedgekeurd. Kern van de nieuwe formatie
is dat er zoveel mogelijkl twee groepen in één klas zitten. Voor enkele uren per week
is dat niet mogelijk, door oa LO uren anders in te delen wordt dit grotendeels
opgevangen.

GMR / Beleid OPO
Enkele belangrijke onderwerpen in de GMR zijn, de financiële status, passend
onderwijs en profilering van de OPOscholen.

CITO
De Cito-score (eindtoets) van de Linderakkers lag in 2016-2017 boven het landelijke
gemiddelde.

TSO
Met ingang van 2016 is de TSO ondergebracht bij “De lunchclub”.
Dit heeft als voordeel dat zelf niet meer gezorgd hoeft te worden voor bemensing en
de financiële stromen worden ook niet meer door school geadministreerd en
afgehandeld.

Communicatie
De teamleidster communiceert helder en frequent via de (digitale) nieuwsbrieven
belangrijk schoolnieuws.

Ontwikkelingen op school
Nagenoeg elke MR vergadering is in meer of mindere mate aandacht besteedt aan
de volgende onderwerpen:
 eigenaarschap
 portfolio
 ateliers
 podiumplan
 techniek
 woordenschat
 mindmappen
 gezonde school

Sleutelbeheer
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Een nieuw protocol voor sleutelbeheer is opgesteld. De essentie is dat de teamleider
verantwoordelijk in voor de schoolsleutels en er geen sleutels buiten het team in
gebruik zijn zonder medeweten van de teamleider.

Jaardoel/Sponsorloop
De MR nemen de organsatie van de jaarlijkse sponsorloop op zich. Dit wordt de
laatste jaren op koningsdag georganiseerd. De inkomsten is een welkome aanvulling
op de inkomsten van de school (OR).
De opbrengst van dit jaar is besteed aan de rekenkisten van ‘Met sprongen vooruit’

Tot slot
Wij zijn volop bezig om zaken op school goed te laten verlopen. Wilt u meedenken
met de MR, schroom dan niet en stel uw vraag aan één van de leden.

Het MR team van de Linderakkers
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