Jaarverslag Medezeggenschapsraad RKBS Klimop
Schooljaar 2016-2017
Samenstelling
De samenstelling van de MR in het jaar 2016-2017:
Oudergeleding (OG)
Personeelsgeleding (PG)
Dhr. Rutger Steenbrink (voorzitter)
Dhr. Stefan de Jong (notulist)
Mevr. Mylene Miltenburg (voorzitter)
Mevr. Barbara Halverstad
Mevr Vanessa Huizinga
Mevr. Karen Beijer (secretaris)
Dhr Kazim Yildirim
Mevr. Marloes Lambriex
-

Cris Klinkert en Sandra van Hoof verlieten de MR per november 2016. Vanessa Huizinga en Kazim Yildirim
starten per november 2016.
Dhr. Antoine Peters is aanwezig als adviserend lid namens de school en Meer Primair. Dhr. Peters is tevens
directeur van RKBS Klimop.

Vergaderdata MR 2016-2017







Woensdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag

14 september 2016 19.30h
16 november 2016 19.30h
12 januari 2017 19.30h
1 maart 2017 19.30h
18 april 2017 19.30h
14 juni 2017 19.30h

Behandelde onderwerpen dit schooljaar, in willekeurige volgorde:
Jaarverslag MR 2015-2016 gemaakt
Actieplan gemaakt nav tevredenheidspeilingen
Er is gedurende het jaar steeds aandacht aan de kwaliteit van de TSO/ HappyKids
Er is subsidie toegekend aan anderstaligen voor extra taal
Klimaatbeheersing van de school besproken en er zijn aanpassingen geweest.
Aanpassing van de lesuren voor kleuters
Activiteitenplan aangepast
Jaarplan is akkoord bevonden
Klasbord is besproken
Roosterwijziging voor 2017-2018 akkoord voor de woensdagen 12:00 ipv 12:15
Ouderbetrokkenheid regelmatig aan de orde geweest
MR-regelement is vastgesteld
Jaarkalender besproken
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-

Evaluatie gymtijden groepen 3/4: Voor groep 3 was de opzet prima, langer buitenspelen per
dag. De groepen 4 wilden toch graag weer een 2e gymmoment ipv het beweegmoment op het
schoolplein. Dit kan voor komend schooljaar worden ingepast

-

-

-

-

Verkeerssituatie rond de school, zoals parkeerproblematiek, voldoende fietsrekken,
gevaarlijke situatie hoek Nieuweweg is opnieuw besproken. Dit blijft een
aandachtspunt, echter niet meer voor de MR.
Er is regelmatig aandacht geweest voor de kosten en de kwaliteit van de schoonmaak.
Dit is ook geen taak meer voor de MR
Vervanging met RTC is regelmatig besproken
Er is besproken of het ouderportal van Parnassys kan worden gebruikt. Er wordt nog
onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen hiervan.
De beoordeling in de rapporten is besproken, met name de vraag waarom er met
termen als voldoende en goed wordt beoordeeld in plaats van met cijfers. Vooralsnog
blijft de beoordeling hetzelfde.
Landelijke staking is aan de orde geweest
Passend Onderwijs is besproken, de ervaring is dat dit snel en effectief werkt.
Vakantieroosters 2017-2018 vastgesteld
Schoolgids 2017-2018 goedgekeurd.
Vergaderdata 2017-2018 vastgesteld.
Formatieplan 2017-2018 is besproken.
De ontwikkelingen van de GMR zijn regelmatig besproken.
Intern MR:
Om meer ruchtbaarheid te geven voor het goede werk dat de MR doet is besloten om
regelmatig informatie te delen in de Nieuwsbrief van de school. Bekeken wordt hoe de
ouders meer betrokken kunnen worden bij het beleid en de activiteiten van school.
Ondersteunen kerstviering door warme dranken te schenken
Roland Mols is vertegenwoordiger van Klimop in de GMR van Meer Primair
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