Jaarverslag MR Oosterenk 2017-2018
Belangrijke punten die ter sprake zijn gekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onderzoek veiligheid in school
Schooljaarplan
IB plan
Nieuwe penningmeester en MR en OR gelden
Ventilatie
Klasbord
Leerlingenraad
Doorverwijzing groep 8 naar VO goed advies.

1. Onderzoek veiligheid op school.
Om de 2 jaar is de school verplicht een onderzoek af te nemen met als thema veiligheid. Kinderen
van groep 5 t/m 8 hebben dit zelf ingevuld en bij de andere groepen de ouders. De volgende cijfers
zijn er gegeven:
Veiligheid op school: 7,7. Naar de zin hebben op school 7,9.
2. Schooljaarplan 2018-2019
Voor het studiejaar 2018 en 2019 is er een schoolplan met 9 peerpunten geformuleerd.
‘’Samen elke dag een beetje beter’’.
De 9 punten:










Didactisch coachen;
Kracht van 8;
Cultuur;
Engels;
Passend onderwijs;
IKC;
Beleidsplan rekenen en Snappet;
Beleidsplan taal;
Eigenaarschap.

Marijke van Keulen gaat door middel van Video Interactie Begeleiding aan de slag met de leraren.
De Kracht van 8 is opgestart in de groepen 1 t/m 4.
‘Ik leer leren’ is opgestart door Anouk Timmermans in groep 8, om de leerlingen studievaardigheden
aan te reiken voor het Voortgezet onderwijs.
Belinda Oonk is als coördinator Engels aangesteld.

3. IB
In juli 2017 is afscheid genomen van de IB-er Heleen Plomp. In september 2017 is Marijke van Keulen
als ervaren IB-er aangesteld voor de Oosterenk. Marijke heeft een nieuw IB plan opgesteld. Er is o.a.
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een Ondersteuningsteam opgericht bestaande uit: wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker,
orthopedagoog, leerkracht en inbreng ouders.
Het IB plan omvat de volgende zaken: Passend onderwijs, Schoolschouw en Interventieprogramma
voor lezen (gr 2,3,4) met tutor (gr 7).
4. Toetsen
De CITO uitslagen worden jaarlijks besproken in de MR. IB-er Marijke heeft een duidelijke en
uitgebreide toelichting gegeven op de CITO toetsen van alle klassen. Ook is er uitgebreid stilgestaan
bij de CITO uitslagen van de klassen in de voorgaande jaren en hoe deze zich verhouden ten opzichte
van het huidige schooljaar 2017-2018.
5. Nieuwe penningmeester en MR/OR gelden.
De OR/MR heeft lange tijd geen penningmeester gehad Mebe Berber heeft dit in het najaar 2017 op
zich genomen.
Gelden
In het voorjaar 2018 is er door de OR en MR en het personeel aandacht besteed aan doelen van de
school. Er is besloten om geld vrij te maken voor de wensen van de leerlingen en leerkrachten. Zij
hebben in de klassen gevraagd en binnen het team wat prettig zou zijn om in te investeren.
Verder uitwerking volgt in het schooljaar 2018-2019
6.

Ventilatie

In 2017 hebben 3 lokalen in de onderbouw ventilatie gekregen. Samen met de aanpassingen in 2016
in de bovenbouw is hiermee het binnenklimaat op de Oosterenk verbeterd. Ook tijdens de extreem
lange warme zomer van 2018 was het binnenklimaat in orde.
7. Klasbord
Klasbord is goed ontvangen. Ouders, leraren en kinderen hebben per klas een eigen inlogcode.
8. Leerlingenraad
Belinda Oonk heeft een leerlingenraad opgericht. Dit resulteerde in 9 enthousiaste meedenkende
kinderen. Vanaf groep 5 kunnen er 2 kinderen per klas deelnemen. 2 kinderen uit de leerlingenraad
zetten zich in voor het kinderplatform samenwerkingsverband Travers.
9. Doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs
Op de website van de Oosterenk staat vermeld waar kinderen 3 jaar na het afronden van de
basisschool zitten. Conclusie: Er wordt door de Oosterenk en de leerkracht van groep 8 goed
doorverwezen naar het Voortgezet Onderwijs!
10. Algemeen
Het valt de oudergeleding van de MR op dat de ouders op het schoolplein, in zowel de onderbouw
als de bovenbouw, heel positief zijn over de sfeer en de gang van zaken op de Oosterenk . Waar in
het verleden nog wel eens opmerkingen van ouders kwamen over het gebrek aan communicatie
vanuit school richting ouders merken en horen we dat deze geluiden er niet meer zijn. De
kofffieochtenden met name gehouden in 2017, de klankbordgroepen, klasbord en de mailtjes van
school richting de ouders direct nadat een incident heeft plaatsgevonden hebben hier in grote mate
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aan bijgedragen. Ook wordt de open houding van de leerkrachten en de laagdrempeligheid van de
directie genoemd.

Samenstelling MR 2017-2018
Oudervertegenwoordiging:
Marloes Assink
Mariska Broekman (nieuw lid in oktober 2017)
Ellen van Poorten
Paula van der West (stopte in najaar 2017)
Lerarenvertegenwoordiging:
Mascha aan het Rot
Belinda Oonk (september 2016, vervanging van Hans Willems)
Anouk Timmerman
Adviseur:
Manon Kesseling.

Zwolle, oktober 2018
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