OBS de Linderakkers

Jaarverslag MR
2018 – 2019
Veilig en prettig,
Een goed pedagogisch en didactisch klimaat,
biedt een optimale ontwikkeling,
eigenaarschap op leren,
dat is waar de Linderakkers voor staat.

Algemeen / samenvatting
Het schooljaar 2018 – 2019 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.
OPO is een financieel gezonde organisatie. OPO heeft voor de komende jaren geen
intenties om scholen in de kleine kernen te sluiten. Binnen OPO is duidelijk aandacht
voor kwaliteit van onderwijs.
Aan het eind van het afgelopen schooljaar is de beslissing genomen om het team te
veranderen. Dit heeft enige discussie en onrust ten gevolge gehad. Echter, de
directie heeft met klem verzekerd dat dit niet ten gevolge van de kwaliteit zal gaan.
De MR gaat er dan ook vanuit dat dit geen kwaliteitsverlies zal opleveren.
Tijdens het schooljaar is de samenstelling van de MR gewijzigd. Eén van de ouder
leden is gestopt en vervangen. Het leerlingenaantal ligt rond de 60 op dit moment.
In september 2018 is de voorschool gestart met 6 kinderen en draaien twee
ochtenden en een middag. In de toekomst hopen we dat de voorschool meehelpt
voor de groei van de school.
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MR-samenstelling en taakverdeling
Geleding

Naam

Lid sinds

Rol

Ouder

Jeroen Pijpker

September 2018

Voorzitter

Personeel

Gerda Assen

Augustus 2017

Lid

Ouder

Marieke Jeurink

Maart 2019

Lid

Personeel

Wia Koning

September 2016

Lid/Notulist

MR bijeenkomsten
De MR is 6x op onderstaande data bijeen geweest. Teamleider Henriët Kamies is op
deze vergaderingen ook aanwezig geweest.
25 september 2018
20 november 2018
10 januari 2019
12 maart 2019
7 mei 2019
18 juni 2019
Het afgelopen schooljaar hebben geen ouders/verzorgers deelgenomen aan de MR
vergaderingen en er zijn daarnaast ook geen specifieke onderwerpen aangedragen.

Overige bijeenkomsten
De MR is (gedeeltelijk) aanwezig geweest op onderstaande bijeenkomsten.
Oktober 2018
Zakelijke ouderavond
September 2018
Stakeholdersbijeenkomst OPO
Januari 2019
MR vergadering met directie OPO

Scholing MR leden
Een aantal leden heeft een MR start scholing gevolgd.
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Onderwerpen besproken in de MR vergaderingen
Schooljaarplan
De teamleider heeft een voorstel voor het schooljaarplan 2019 - 2020 gemaakt. Het
plan heeft de MR in juli 2019 goedgekeurd.

Formatieplan
De teamleider heeft een voorstel voor de schoolformatie 2018 - 2019 gemaakt. De
nieuwe formatie heeft de MR in juli 2019 goedgekeurd. Kern van de nieuwe formatie
is dat er zoveel mogelijk twee groepen in één klas zitten. Echter, dit is vanwege de
leerlingenaantallen niet mogelijk op dit moment. Door onder andere LO uren anders
in te delen wordt dit grotendeels opgevangen. Hopelijk dat dit door verwachte groei
van tijdelijk aard is.

GMR / Beleid OPO
Vanuit de GMR zijn een aantal vragen gesteld aan de MR. Met name betreffende het
vertrek van de directeur en de in te vullen vacature. Daarnaast is er met enige
regelmaat terugkoppeling geweest vanuit vergaderingen richting de MR op het
gebied van financiën en profilering van OPO scholen.

CITO
Het afgelopen jaar heeft de school weer een goede CITO score gehaald. Dit jaar is
de verwachting dat deze trend zich voortzet.

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

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

Veiligheid
Het veiligheidsplan is afgelopen jaar weer besproken in de MR. Daarnaast is dit een
jaarlijks terugkerend thema.
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Jaardoel / Sponsorloop
De MR neemt de organisatie van de jaarlijkse sponsorloop op zich. Dit wordt de
laatste jaren op koningsdag georganiseerd. Deze inkomsten zijn een welkome
aanvulling op de inkomsten van de school (OR).

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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