Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS “t Montferland
schooljaar 2015-2016
MR-leden:
De MR van OBS ’t Montferland bestaat uit de volgende leden:
De oudergeleding:
Nico Sterk (voorzitter, penningmeester), Susanne Arendsen(tot maart), Desirée
Frissen, Danny Notten (vanaf maart)
De personeelsgeleding:
Annet Duitshof, Annie Evers, Maarten Stortelder.
Namens de directie: adviserend lid
Mirjam de Vries

Inhoud:
Onderstaand een opsomming van de onderwerpen die vorig jaar bij de MR
besproken zijn.
-

MR doneert Eur 350,00 aan school in verband met aankleding schoolplein

-

Gedurende het jaar is er een continue aandacht geweest voor de ontwikkelingen
met betrekking tot de fusieplannen van Reflexis. In januari blijkt dat de gewente
fusie niet wordt goedgekeurd door het Ministerie. Dit betekent een nieuw plan
wat leidt tot de nauwe samenwerking tussen Reflexis en Lima, waarbij een aantal
taken op administratief gebied worden gebundeld (kostenbesparing)

-

MR heeft haar eigen huishoudelijk reglement onder de loep genomen en een
aantal punten aangescherpt danwel nader en duidelijker omschreven (o.a. met
betrekking tot de zittingsduur van de leden en hoe om te gaan met afwijkingen
hierin)

-

Er zijn enkele bijeenkomsten geweest met de directie inzake toepassing en
uitwerking schoolbeleid binnen OBS ’t Montferland. Doel van deze bijeenkomsten
was om MR meer inzicht te verschaffen om zodoende haar taken nog beter te
kunnen invulling. MR wordt daardoor tevens betere gesprekspartner voor de
directie.

-

Beleid ten aanzien van Plusklas in relatie tot de mogelijkheden met de Reflexis
partners en mogelijkheden in eigen huis. Leerkrachten die hierbij betrokken zijn
zijn op bezoek geweest bij de Plusklassen in Varsseveld om daar ervaring op te
doen. Obs heeft dit jaar 4 kinderen op de Plusklas in Varsseveld.

-

Verdiepende kennismaking met Marjolein over Academische Basisschool

-

Beoordeling en goedkeuring van schoolplan en beleid

-

Ondanks weinig tot geen studiedagen voor het personeel is er een continue
aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van het kennisniveau van het personeel
en ontwikkeling van nieuwe en aangepaste lesprogramma’s voor de kinderen. Focus
ligt voor de komende periode vooral op het rekenkundige gedeelte.

-

Controle van Financiële verantwoording

-

MR blijft zoeken naar mogelijke subsidie regelingen waardoor school een
financieel voordeel kan behalen. Gedurende deze zoektochten wordt waar
mogelijk kosteloos gebruik gemaakt van specialisten op dit gebied, helaas tot op
heden nog zonder direct resultaat.

-

Monitoring toepassing en verloop continuerooster, zowel uitwerking op leerlingen
als op leerkrachten en schoolorganisatie wordt nauwgezet gevolgd. Indien
bijsturing noodzakelijk lijkt geeft MR advies aan team.

-

Monitoring Groep 8 in Bargsche Huus, Blijft er een goede aansluiting met OBS
bestaan en wordt groep 8 een niet teveel op zichzelf staande groep. Dankzij de
juiste sturing van directie en betrokken leerkrachten blijkt dit prima te werken
en tot een goed resultaat te leiden.

-

Verkiezing van nieuw MR lid voor de oudergeleding in verband met tussentijds
vertrek Susanne Arendsen. Danny Notten neemt de taak over van Susanne in de
loop van het jaar.

-

MR beoordeelt groepsindeling en vakantieplanning nieuwe schooljaar

-

MR streeft naar meer beleving bij ouders en zoekt naar een modus waardoor MR
beter zichtbaar wordt voor ouders en een stuk drempelverlaging plaatsvindt
waardoor aandachtspunten voor school makkelijker geventileerd worden.

-

Communicatie vanuit school naar ouders heeft continue aandacht.

-

We mogen meedenken en meekijken met de ontwikkeling van de nieuwe website

-

In verband met groei van het aantal leerlingen in groep 1 wordt deze groep in de
loop van het schooljaar gesplitst en komt er een 4e groep in de onderbouw.

-

Danny neemt taak van Penningmeester over van Nico voor het komende
schooljaar. Financieel jaarverslag voor schooljaar 2015-2016 wordt nog door Nico
gemaakt.

-

Zowel Myra als Ton vieren hun 40 jaar in het onderwijs

-

André neemt afscheid in verband met zijn welverdiende pensioen.

-

Maarten geeft aan te stoppen als MR lid. Vanaf het nieuwe schooljaar zal Joke
de Vries zijn plaats innemen.

