Jaarverslag MR 2014-2015

In de notulen op de website is uitgebreid terug te lezen welke onderwerpen zijn besproken
gedurende het jaar. In dit jaarverslag worden de belangrijkste punten uitgelicht.

Op inhoud zijn de belangrijkste besluiten de volgende:
De Oosterenk is overgegaan op een continurooster. Belangrijke overweging zijn daarbij de grootte
van de groep kinderen dat reeds overbleef op school, alsmede de doorslaggevend grote meerderheid
van de ouders die voorstander was.
Verder is vanuit het thema ouderbetrokkenheid het portaal ParnasSys voor ouders ingericht.
Hiermee wordt meer transparantie en inzicht gegeven aan ouders over de voortgang van hun kind,
afwezigheid bijgehouden en verslagen van gesprekken bewaard. Dit is een belangrijke stap om
ouders makkelijker en meer te betrekken bij het leren van hun kind.
Ook zijn dit schooljaar de thema’s van het schooljaarplan 2015-2016 vastgesteld: 1. Gepersonaliseerd
leren (NDPL), 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO), 3. Kindleergesprekken, 4. Talentontwikkeling.
Dit moet de basis gaan bieden om de komende jaren steeds verder te groeien naar een school waar
ieder kind zoveel mogelijk leert en groeit omdat het kind centraal staat. Het kind krijgt zo passend
mogelijke scholing op basis van zijn of haar mogelijkheden. Leerkrachten worden hierbij ondersteund
door kennis, materiaal en methodieken die dit mogelijk maken.

Op proces hebben de volgende veranderingen plaats gevonden:
De MR werkt met een jaarplanner. In deze planner worden de belangrijke onderwerpen van het
betreffende jaar opgesteld, en ingepland in het jaar. Dit creëert een goede structuur voor
voorbereiding en besluiten.
Verder is er besloten om de thema’s van een volgend schooljaar al halverwege het lopende jaar te
agenderen. Hierdoor kan er hier een aantal keer goed over gediscussieerd worden, om zo consensus
te bereiken voor de zomervakantie. De directeur schrijft meestal in en kort na de zomervakantie het
schooljaarplan, dat kort na de zomervakantie ingediend wordt bij OOZ, waardoor er eerder tijd
ontbrak om nog op het schooljaarplan te reageren.

Financiën
Het financieel jaarverslag is op aanvraag te verkrijgen bij de penningmeester van de financiële
commissie, Brenda Vrieling.
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Samenstelling van de MR in dit jaar:
Oudervertegenwoordiging:





Arjan Vrieling (stopte met MR begin van het jaar)
Jolita Bekhof
Paula van der West (nieuw lid)
Jeroen Schipper (voorzitter)

Leerkrachtenvertegenwoordiging:





Manorma Krishnadath (stopte met MR begin van het jaar)
Bianca van der Berg
John Jansen
Hans Willems (nieuw lid)

Adviseur


Albert van Wijk (directeur/vertegenwoordiger/bevoegd gezag)
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Jaarplanner 2014-2015
nieuw lid oudergeleding/leerkrachtengeleding MR
Begroting MR
Ouderbetrokkenheid ouderportaal
Ouderbetrokkenheid ouderconvenant
Schooljaarplan 2014-2015
Jaarverslag Oosterenk 2014
Begroting school 2015-2016
Evalueren TSO
Jaarverslag MR 2014
Gevolgen teldatum 1 oktober
Scholingsbehoefte MR peilen
Themabijeenkomst bespreken
Afscheid oude leden MR
Schooljaarplan 2015-16 + meerjarenbegroting
Functioneren MR
Wet passend onderwijs
Cito uitslagen groep 1 t/m 8
schoolgids 2015-2016
Evaluatie voortgang meerjarenbeleid school
Formatieplan komend jaar / groepsverdeling
Vakantieplanning vaststellen

september
verkiezingen
goedkeuren
stavaza
stavaza
instemming
informatie
advies
enquete goedkeuren

november
januari
nieuw lid installeren
voorstel bespreken
voorstel bespreken

maart

april
werving

invoering bespreken
invoering bespreken

resultaten evalueren
goedkeuren
ter info
besluiten
ouderbetrokkenheid?
x
discussie speerpunten speerpunten aangeven
x
stavaza
ter info
concept bespreken + aanvullen ideeën discussie
evaluatie
informatie (P)
advies

vaststellen

bespreken + aanvullen
ter info
informatie (P)

Jaarplanner voor ouders
Uitslagen Cito groep 8 en uitstroom leerlingen
Formatieplan 2015/2016
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