Jaarverslag medezeggenschapraad
Openbare Basisschool Houtrust
2015– 2016
Samenstelling MR
De MR bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende personen:
Maartje Jellema (voorzitter), Aster Schueler en Christel Koek namens het personeel en
Miranda de Ridder, Danny Schaap en Bettina Simdorn (secretaris) namens de ouders.
Miranda heeft de MR tijdens het schooljaar verlaten. Bettina heeft aangegeven aan het
einde van dit schooljaar de MR verlaten.
Dit schooljaar zullen er daarom twee nieuwe leden toetreden en zal de MR bestaan uit:
Maartje Jellema (voorzitter), Aster Schueler namens het personeel en Danny Schaap, Daniel
van Dijk en Judith Hall namens de ouders.
Vergaderdata en vaste onderwerpen
In het afgelopen jaar hebben er 5 vergaderingen plaatsgevonden op de volgende data:
21 augustus 2015, 3 november 2015, 7 november 2016, 8 februari 2015 en 14 juni 2015. Alle
onderwerpen van onze standaard jaarplanning zijn aan de orde geweest (zie notulen voor
details).
Toehoorders
Vaste toehoorder bij de vergaderingen was Eelco Brüne als vertegenwoordiger van het
schoolbestuur.
Onderwerpen 2015-2016
1. SEO (sociaal emotionele ontwikkeling: aandacht voor pestbeleid en veiligheid)
2. Hygiëne en netheid
3. Differentiatie talentenontwikkeling
De jaarlijkse oudervergadering is sinds vorig schooljaar afgeschaft. De MR heeft dit besloten
omdat de informatie die verstrekt werd ook prima via mail kan worden overgedragen en de
bijeenkomst weinig ruimte bood voor een goede dialoog tussen ouders en school. Door MR
leden en leden van de activiteitencommissie in de pauze beschikbaar te stellen voor vragen,
hoopten wij de directe dialoog te stimuleren voor die ouders die vragen hebben.
Ook dit jaar waren SEO, Hygiëne en Veiligheid onderwerpen die we hebben besproken
binnen de MR. Uit het tevredenheidsonderzoek is weer gebleken dat ook de ouders hier
minder tevreden over zijn. Helaas bood het onderzoek geen inzicht in de reden waarom
ouders dit vinden. In dit kader heeft de MR een bijeenkomst: “idee-café” georganiseerd.
Het doel was om samen met ouders op zoek te gaan naar verbeteringen t.a.v. deze
aandachtsgebieden die we (ouders en school) gezamenlijk kunnen doorvoeren.
Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan omdat het aantal aanmeldingen van ouders niet
hoog genoeg was om representatief te zijn voor alle ouders van de school. Voor het
schooljaar 2016-2017 heeft de MR ouderbetrokkenheid als speerpunt geformuleerd. We
zullen onder andere de wijze van communiceren met ouders onder de loep nemen.
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Dit jaar stond ook weer in het teken van het organiseren en uitvoeren van MR verkiezingen
om maar liefst 2 leden te vervangen. We zijn erg blij dat Judith en Daniel vanaf dit schooljaar
zijn toegetreden en wensen hen veel succes.
Onderwerpen Jaarplanning MR 2016-2017
Naast de onderwerpen die in de onderstaande jaarplanning van de MR staan vermeld, ligt
dit schooljaar ook de focus op de volgende onderwerpen:
 Pestbeleid
 Ouderbetrokkenheid en communicatie

STANDAARD JAARPLANNING MR in aanwezigheid van directie
AUG/SEPT
- jaarverslag (1e bijeenkomst vóór jaarvergadering)
OKT /NOV
- Begroting
DEC/JAN
-Zorgplan
-Formatieplan (inzet formatie)
FEB/MAART -Vakantierooster (plannen van margedagen)
APRIL/MEI
-Schoolgids
-Evaluatie huidig jaarplan (schoolplan)
-Resultaten eindtoets
JUNI/JULI
-Arbo/veiligheidsplan (verbeterpunten)
-Overzicht klachten, klachtenregeling (verbeterpunten)
-Resultaten tevredenheidsonderzoek(en)
-Concept jaarplan voor volgend schooljaar
-Toekomstige ontwikkelingen en vaststellen MR focus volgend schooljaar
Vergaderdata 2015 – 2016
De vergaderingen van de MR zijn het komend schooljaar gepland op:
•
10 oktober
•
vergadering met oudergeleden over begroting: nog nader te bepalen datum
•
23 januari
•
10 april
•
12 juni (laatste vergadering schooljaar 16/17)
De vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen als toehoorder bij de vergaderingen
aanwezig zijn.
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