Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2013 – 2014 van de Medenzeggenschapsraad (MR) van openbare
basisschool de Oosterenk.
Samenstelling
De MR bestaat uit 6 leden. Drie vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 3
vertegenwoordigers van de leerkrachten (leerkrachtengeleding). Het afgelopen jaar was de
samenstelling als volgt:
Leden namens de ouders
Arjan Vrieling (voorzitter)
Jolita Bekhof
Jeroen Schipper
Leden namens het team
Manorma Krishnadath
John Jansen
Bianca van den Berg (secretaris)
Adviseur
Albert van Wijk (directeur/vertegenwoordiger/bevoegd gezag)
Vergaderingen
Het afgelopen jaar het de MR in totaal 6 keer vergaderd. Alle vergaderingen werden vooraf gegaan
door een gezamenlijk overleg met de Ouderraad (OR). Het doel van dit gezamenlijke overleg is het
uitwisselen van informatie tussen de OR en de MR. De OR draagt regelmatig onderwerpen aan
waarover in de MR gesproken kan worden. Het overleg is voor de MR een belangrijk instrument om
geïnformeerd te worden over wat er onder de ouders op school leeft. De vergaderingen van de MR
zijn openbaar en dus vrij te bezoeken door een ieder.
Ontwikkelingen
In de leerkrachtgeleding heeft Barry de Wild zijn taken overgedragen aan Bianca van den Berg. Dit
jaar heeft Jeroen Schipper de plaats ingenomen van Margriet Leeuwerik.
De reguliere thema’s waar de MR zich mee bezig heeft gehouden zijn: contact OR/MR, financiële
zaken OR/MR, GMT, MR jaarverslag, cito-uitslagen, jaarplannen voor ouders, de schoolgids en de
formatie. Naast deze reguliere thema’s zijn de volgende thema’s besproken: ouderbetrokkenheid,
klimaatbeheersing in de school, veiligheid rond de school, Zelfstandig werken In Niveaugroepen
(ZIN), passend onderwijs. Tevens hebben wij ouders verzocht WMKPO (Werken Met Kwaliteit
Primair Onderwijs) vragenlijsten in te vullen. Deze gingen over de combinatiegroepen en het reilen
en zeilen in de school. Deze uitkomsten zijn door de MR geëvalueerd. Daarnaast hebben wij een
thema-avond georganiseerd over het gebruik van sociale media, welke door ouders goed is bezocht.
Adviezen en besluiten
De MR heeft ingestemd met het formatieplan 2014 – 2015
GMR
De MR is momenteel niet actief betrokken bij de GMR. De onderwerpen die de GMR bespreekt
worden onder de aandacht gebracht van de MR en waar nodig besproken.
Financiën
Het financieel jaarverslag is op aanvraag te verkrijgen bij de penningmeester van de financiële
commissie, Brenda Vrieling.

Namens de MR,
Arjan Vrieling (voorzitter, oudergeleding)
Jolita Bekhof (oudergeleding)
Jeroen Schipper (oudergeleding)
John Jansen (leerkrachtengeleding)
Manorma Krishnadath (leerkrachtgeleding)
Bianca van den Berg (secretaris, leerkrachtengeleding)

