Jaarverslag MR schooljaar 2016/2017
Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en personeel. De
medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan
de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de locatieleider en/
of het schoolbestuur (Stichting Openbaar Onderwijs Kampen). Dit overleg gaat over zaken als de
besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of
de wijze waarop ouders meehelpen op school. De MR heeft een jaarplanning met jaarlijks
terugkerende onderwerpen die de MR onderling of met de directie wil bespreken. Denk hierbij aan
schoolbegroting, meerjarenbegroting, klassenindeling en formatie, schoolgids, schoolvakanties.
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken
waarin de MR een zwaardere stem heeft via instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er is ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich bezig met aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle zes basisscholen van de Stichting OOK.
Samenstelling MR
Oudergeleding:

Zittingsduur:

– Brian Wezenberg (voorzitter MR en lid GMR)
Gekozen tot september 2018.

Sinds september 2011

– Nelly Pol-Tromp
Gekozen tot september 2018.

Sinds september 2012

– Mirjam Vierstra (secretaris)
Gekozen tot september 2017.

Sinds oktober 2010

Personeelsgeleding:

Zittingsduur:

– Suzan van Enk (ook lid GMR)

Sinds september 2016

– Arja van Wijngaarden

Sinds september 2014

– Anja van der Starre

Sinds september 2015

Scholing:
Suzan en Arja hebben dit schooljaar de MR Start cursus gevolgd.

Vergaderingen:
•
MR: In het schooljaar 2016/2017 kwam de Medezeggenschapsraad zes keer bijeen.
Een aantal vergaderingen vond plaats in aanwezigheid van de locatieleider.
•
GMR: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft vijf keer vergaderd en er heeft
overleg plaats gevonden met de Raad van Toezicht.
De MR is op de hoogte gehouden van allerlei schoolontwikkelingen, heeft vragen gesteld aan de
locatieleider en waar mogelijk gebruik gemaakt van het advies- en instemmingsrecht.

Jaarlijks terugkerende onderwerpen:
• Schooljaarverslag
De MR heeft inzage gekregen in het Schooljaarverslag 2015-2016 en heeft een aantal
verbetervoorstellen gedaan.
• Jaarrekening
De Jaarrekening 2016 is akkoord bevonden door de Raad van Toezicht en de accountant.
• Schoolbegroting
De MR heeft inzage gekregen in de schoolbegroting. De locatieleider heeft een en ander
toegelicht en enkele vragen beantwoord.
• Mobiliteitsbehoefte
De mobiliteitsbehoefte van OOK-personeel moet voor 1 april bekend zijn. Bij Het Meerrijk heeft
niemand aangegeven hiervan gebruik te willen maken.
• Schoolvakanties
Normaal gesproken worden de schoolvakanties in overleg met andere schoolbesturen vastgesteld.
Dit jaar is dit door een misverstand niet helemaal goed gegaan. De OOK-scholen hadden 2 weken
meivakantie, maar de IRIS-scholen maar 1 week. Zij hadden extra vakantiedagen ingepland rond
de Hanzedagen.
• Formatieplan en groepsindeling
De MR is geïnformeerd over de groepsindeling voor 2017/2018. Omdat 2 leerkrachten langdurig
ziek zijn, worden voor langere tijd 2 vervangers ingezet.
Hoewel er minder instroom is in groep 1, is de schoolgrootte stabiel door zij-instroom. De
formatie blijft komend schooljaar dan ook gelijk. Doordat er minder kinderen starten in groep 1,
wordt er gestart met een 1/2 combinatie, die dan later in het jaar eventueel gesplitst wordt.
Groep 3, 4 en 7 zullen niet gecombineerd worden, want die zullen groot genoeg zijn. Groep 8
wordt gecombineerd met groep 6. Groep 6 krijgt hiermee een boost en een andere sociale
omgeving. Met deze combinatie is zo’n tien jaar geleden ervaring opgedaan en toen is dit goed
bevallen.

Onderwerpen m.b.t. alle OOK-scholen:
• Protocollen Stichting OOK
Er zijn allerlei protocollen binnen de Stichting OOK, maar deze zijn niet allemaal goed op elkaar
afgestemd. In september 2017 begint een student van Windesheim (juridische afdeling) met een
afstudeeropdracht om dit beter te structureren.
• Klokkenluidersregeling
Per 1-7-2016 moeten schoolbesturen een Klokkenluidersregeling hebben. Het concept hiervoor
ligt klaar en wordt besproken door de Raad van Toezicht.
• Digitaal verzuimregister
Vanaf 1 april 2017 moeten alle scholen in het primair onderwijs met een digitaal verzuimregister
werken.
• MR Statuut
Het MR Statuut wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving per 1-1-2017.
• Invoering overlegmodel (nieuwe CAO)
Om aan de nieuwe CAO te voldoen, wil Stichting OOK gaan werken met 5 gelijke werkdagen van
8 klokuren. Voor fulltimers maakt dit niet uit, maar wel voor parttimers die op woensdag
werken.
• Invallers via Excellent Flex
Stichting OOK probeert het regelen van invalleerkrachten te verbeteren en voortaan worden
invallers ingehuurd via Excellent Flex.
• Vernieuwd inspectietoezicht
Voorheen kwam de inspectie 1 keer in de vier jaar langs en keek dan in de klassen. Dit wordt
afgeschaft. Alleen bij zwakke scholen komt de inspectie nog in de klassen kijken. Stichting OOK
heeft meegedaan met een proef in het kader van het vernieuwde inspectietoezicht. Daarbij zijn
Het Meerrijk, De Engelenbergschool en Villa Nova bezocht. Er is o.a. gekeken naar de wijze van
kwaliteitsborging en naar de eindopbrengsten. Over het algemeen is de inspectie positief over de
scholen van Stichting OOK.
• Tevredenheidsonderzoek Stichting OOK
Het tevredenheidsonderzoek dat in het schooljaar 2016/2017 zou worden gedaan, is niet
helemaal goed verlopen en er volgt nog een nieuwe enquête.
• Sponsorbeleid
De GMR heeft een sponsorbeleid uitgewerkt.

Het Meerrijk - bijzonderheden lesprogramma / toetsen:

• IEP Eindtoets, IEP Advieswijzer en Cito-toetsen
Voor schooljaar 2016/2017 heeft het Meerrijk weer gekozen voor de IEP Eindtoets. In groep 7
wordt een begin gemaakt met de IEP Advieswijzer. De Cito entreetoets vervalt. Nog wel verplicht
zijn de midden Cito-toetsen voor spelling, taal en rekenen. De tussentijdse Citotoetsen voor
rekenen sluiten echter niet goed aan bij Math en Exova.
• Typcursus
Dit schooljaar wordt de typcursus gegeven in groep 6/7. Volgend jaar is de nieuwe groep 6 aan
de beurt. Waarschijnlijk is groep 5 net iets te jong.
• Muziekonderwijs
De muziekmethode is aan vervanging toe en volgend schooljaar wordt gestart met een digitale
muziekmethode ‘Muziek en Meer’.
• Leesonderwijs
Het Meerrijk is aangemeld voor ‘Bibliotheek op school’. Er komen klassenbibliotheken met een
gevarieerd en eigentijds boekenaanbod. 1 teamlid wordt leescoördinator. De boeken blijven op
school. Boeken uitlenen kan alleen met hulp van vrijwilligers, misschien in een later stadium.
Er wordt ook gekeken naar verbetermogelijkheden van het voortgezet technisch lezen.
Waarschijnlijk wordt het tutor-lezen afgeschaft en zal worden overgegaan op stil lezen.
• Werkdruk
Dit schooljaar zijn 2 leerkrachten van Het Meerrijk langdurig ziek geworden. Hier is niet één
oorzaak voor aan te wijzen, maar de hoge werkdruk door o.a. de invoering van Passend
Onderwijs en het continurooster waarbij leerkrachten geen pauze hebben, spelen zeker mee.
Misschien moeten we toch gaan werken met ouderhulp tijdens de middagpauze.

Het Meerrijk - digitale middelen / social media:

• Digitale agenda
Groep 6 t/m 8 krijgt een eigen digitale agenda.
• Gebruik mobiele telefoons
Kinderen mogen hun mobiel gebruiken in de pauzes, maar ze mogen niet filmen of foto’s maken
zonder toestemming.
• Facebook / Website
Op Facebook zal vaker verwezen worden naar de website. De website moet actueel worden
gehouden. Iedere groep moet er regelmatig iets op zetten, dus niet alleen huiswerk.
• Toestemming Adressenlijst / Facebook / Website
Slechts enkele ouders hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen het plaatsen van foto’s van
hun kinderen op Facebook / Website en het vermelden van hun adres op een adressenlijst.
• Parro
Vanaf volgend schooljaar zal gebruik worden gemaakt van de app Parro in alle groepen. Parro is
bedoeld voor ouders en is gekoppeld aan Parnassys (leerlingvolgsysteem). Er is echter ook al
Classroom en er moeten niet te veel verschillende communicatiekanalen tegelijk gebruikt
worden (Facebook, WhatsApp, mail).

Het Meerrijk - activiteiten / feestelijkheden:

• Schoolkamp groep 7/8
Er is weer voor De Abbert gekozen, omdat andere locaties te duur waren. Dit jaar wordt er 2
nachtjes gekampeerd in plaats van 1 op een veld zonder huisje (goedkoper), maar wel met een
pipowagen. In voorgaande jaren was het schoolkamp al in mei, maar hopelijk is het in juli
warmer en is een binnenruimte niet nodig.
• Schoolreisje groep 3 t/m 6
Het schoolreisje voor groep 3 t/m 6 is uitgesteld tot vlak na de zomervakantie omdat dit
goedkoper is. Omdat hier nogal laat toe besloten is, komt er dit schooljaar nog wel een ‘klein’
schoolreisje.
• Ballonnenactie Koningsspelen
Bij de Koningsspelen van 2017 zijn ballonnen opgelaten. Omdat dit slecht is voor het milieu zal
dit niet nog eens gedaan worden.
• Afscheid groep 8
Het is de bedoeling dat groep 8 net als de vorige groep 8 een aantal filmpjes gaat maken, die
dan niet alleen ’s avonds aan de ouders getoond worden, maar ook aan alle groepen.
• 40-jarig jubileum
In 2017 bestaat onze school 40 jaar. Het is de bedoeling dat er in het najaar een reünie wordt
georganiseerd.

Het Meerrijk - overige onderwerpen:

• Renovatie schoolgebouw Het Meerrijk
De komende 3 jaar zal er geen onderhoud plaatsvinden aan ons schoolgebouw, maar in 2020 zal
er een grote renovatie plaatsvinden.
• Schoolplein 14
De MR is geïnformeerd over de totstandkoming van Schoolplein 14.
• PBS
I.v.m. hoge kosten zullen we geen officiële PBS-school worden. Wel blijven we als school
doorgaan met PBS (positive behaviour support).
• Early Bird
I.v.m. hoge kosten zullen wij het Early Bird predicaat niet aanvragen. Wel blijven we gewoon
doorgaan met het aanbieden van Engels in alle groepen.
• Gezonde school
I.v.m. hoge kosten en veel regels zal Het Meerrijk geen Gezonde School-vignet aanvragen. Wel
zal regelmatig aandacht besteed worden aan gezonde voeding en gezond gedrag. Dit schooljaar
hebben de kinderen weer 20 weken lang gesubsidieerd schoolfruit gekregen en in januari heeft
de hele school meegedaan met de Gezond Gedrag Week, waarbij iedereen water drinkt en de
Daily Mile dagelijks op het programma staat.
• Inzet klaar-overs
De kinderen zijn niet vaak aan de beurt als klaar-over en daardoor krijgen ze niet snel routine /
zelfvertrouwen. Is hier iets aan te doen?
• Zwerfboekenkast
Om de Zwerfboekenkast meer onder de aandacht te brengen, is dit jaar een wedstrijd
georganiseerd. In de praktijk worden er wel boeken meegenomen, maar niet veel geregistreerd.
Boeken van na 2000 zijn het meest gewild en blijven daarom welkom.

