Jaarverslag MR OBS Vleuterweide schooljaar 2017-2018

Samenstelling MR
Oudergeleding
Benjamin Kolff
Gwendela Kleppers
Frank Alofs

Personeelsgeleding
Jessica Warmenhoven
Eva Disberg
Ria de Hoop

Taakverdeling MR
Voorzitter: Benjamin Kolff
GMR-lid: Gwendela Kleppers
Jaarverslag: Frank Alofs

Data gehouden vergaderingen
12 september 2017

25 oktober 2017

14 december 2017

14 december 2017

29 januari 2018

27 maart 2018

29 mei 2018

3 juli 2018

Besproken onderwerpen in de MR vergaderingen:
1. Begroting en exploitatie school
De begroting en exploitatie zijn besproken met de directie en goedgekeurd door de MR.
2. Begroting Ouderraad
De ouderraad heeft haar begroting gepresenteerd aan de MR en de MR heeft deze
goedgekeurd.
3. Schoolgids
De schoolgids is besproken en op een aantal punten op verzoek van de MR verduidelijkt.
4. Gedragsmanifest
Iedere school in Nederland dient een gedragsmanifest te hebben. Voor OBS Vleuterweide is
het principe van de vreedzame school hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het
gedragsmanifest is voorzien van een aangepast pestprotocol en een toelichting op het
concept vreedzame school. De MR heeft hierin de directie geadviseerd.
5. Huisvesting
Locatie Teunisbloem wordt door de gemeente in schooljaar 2019-2020 grondig verbouwd.
Dat betekent dat de leerlingen van zowel de locatie Passiebloem en Teunisbloem voor het
schooljaar 2019-2020 tijdelijk naar een andere locatie verhuizen. Na de verbouwing komen
alle leerlingen van OBS Vleuterweide samen op de gemoderniseerde locatie Teunisbloem. De
MR is nauw betrokken bij de huisvesting.
6. Wijziging samenstelling MR
Zowel aan de zijde van de ouder- en de personeelsgeleding hebben gedurende het schooljaar
wijzigingen plaatsgevonden. Wendy Jansen heeft als ouder de MR verlaten en is opgevolgd
door Gwendela Kleppers. Aan de lerarenzijde heeft Ria de Hoop de plaats van Marjolein
ingenomen.

7. Verkiezingen oudergeleding MR
Omdat de zitting periode van 3 jaar afloopt is er voor de ouder geleding van de MR een
verkiezing georganiseerd. Met drie vacante plaatsen en drie kandidaten is er geen verkiezing
gehouden en vormen Dénise den Haan, Benjamin Kolff en Frank Alofs de oudergeleding voor
de schooljaren 2018-2021. Voor de leraren vindt de verkiezing aan het einde van schooljaar
2018-2019 plaats.
8. Samenvoegen groepen
De 4 groepen 5 zijn samengevoegd tot 3 groepen 6 voor schooljaar 2018-2019. De MR heeft
het proces nauwlettend gevolgd.
9. Vacature adjunct-directeur
Door het vertrek van de adjunct-directeur van de locatie Passiebloem kwam deze vacant.
Deze functie is eerst interim ingevuld. MR is nauw betrokken geweest bij de sollicitaties voor
de functie waarna Martijn Sprangers is aangenomen. Hij start in het schooljaar 2018-2019.
10. Beleid doubleren, verlengen en versnellen
Om duidelijkheid te verschaffen aan ouders heeft de school beleid rondom doubleren,
verlengen of versnellen van een kind opgesteld. MR is tevreden met dit beleid omdat het
houvast geeft voor zowel leerkracht als ouder.
11. Protocol meer- en hoogbegaafd
Dit is een nieuw protocol wat duidelijkheid geeft aan leerkrachten en ouders hoe de school
omgaat met meer- en hoogbegaafde kinderen.
12. Werkdrukverlaging
Iedere school heeft vanuit de overheid voor schooljaar 2018-2019 extra middelen
beschikbaar gekregen om de werkdruk te verlagen. De lerarengeleding van de MR heeft in
samenwerking met de directie een plan opgesteld hoe de werkdruk te verlagen en zo meer
tijd aan leerlingen te kunnen besteden.
13. Vragen van ouders aan de MR
Ouders weten de weg naar de MR beter te vinden. De MR is blij met de zaken die ouders met
ons delen, ook al is er niet altijd een rol voor de MR weggelegd in (individuele) zaken die
spelen tussen ouders en school. Blijf gerust uw vragen stellen via
mr.vleuterweide@spoutrecht.nl.

De MR kijkt terug op een schooljaar waarin veel gebeurd is. Op gebied van beleid heeft de school
belangrijke stappen gezet, wat een compliment waard is aan de directie.

