Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017
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.
Het schooljaar 2016-2017 is een transitiejaar geweest waarin we afscheid hebben genomen van
Albert als directeur. En Manon als interim-directeur is aangesteld. De MR heeft hierin geadviseerd.
Op advies van de MR zijn er gesprekken geweest met alle leerkrachten over de directievoering van
de school. Deze bevindingen zijn gedeeld in de MR en op basis hiervan is het uiteindelijke advies
vormgegeven.















Binnenklimaat, er zijn diverse metingen verricht. In de bovenbouw zijn structurele
aanpassingen gedaan waardoor het nu acceptabel is. In de onderbouw zijn nog klachten en
wordt er nog gemeten.
Communicatie, ouders meer op de hoogte houden van klasse activiteiten, zoals bijvoorbeeld
klasbord in de onderbouw. Ook moeten de ouders beter op de hoogte gehouden worden
van de schoolplein incidenten, dit zal d.m.v. mail gebeuren voor de desbetreffende groepen.
En de PR naar buiten om de Oosterenk als school te profileren. De pr-commissie in de oude
vorm bestaat niet meer, daarom is er nu een klankbordgroep.
Subsidie beschikbaar gesteld voor dans-, muziek- en toneellessen,
Nieuwe podiummaterialen aangekocht van de opbrengst van de kerstmarkt.
Enquête, er is een enquête verstuurd naar alle ouders gericht op het pedagogisch klimaat,
het didactische aanbod en de veiligheid. Van 30 gezinnen is een respons gekomen.
Koffie ochtenden op de woensdagochtend zijn geïnitieerd om de verbinding tussen de
ouders en de school te vergroten.
Route 8, Is dit jaar voor de 2e keer afgenomen i.p.v. de eind CITO. Een meer jaren evaluatie is
nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen.
Schoolreisbedrag verhoogd naar EUR 30,00, omdat gelegenheden voor schoolreisjes, in
combinatie met busvervoer hun tarieven verhoogd hebben.
5 dagen regeling afgeschaft, daar de inspectie aangegeven heeft dat deze in strijd is met de
wet uit 1969.
Uit de meerjarenbegroting is dit schooljaar extra geld ingezet op digitale leermiddelen,
Engels en de kracht van 8. Van NDPL is afscheid genomen.
Met de inzet van SEO en de tijd schaarste is besloten niet te starten met de kind
leergesprekken voor alle leerlingen.

In het schoolplan voor 2017-2018 zijn diverse speerpunten:






Kracht van 8
Engels groep 1 t/m 8
Vakoverstijgende thema’s
Peutergroep 3+
Workshops onder leiding van experts/atelier
Er zal een koppeling gemaakt worden met de ouderenquête en de speerpunten van 20172018.
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