Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Notenbalk
Schooljaar 2017-2018
In het onderwijs is de zeggenschap zo geregeld dat zowel personeelsleden als
ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school en de uitwerking
ervan. Hiertoe heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). Ook binnen de
Stichting Kalisto waar de school is aangesloten is er zeggenschap. Iedere school
van de stichting heeft een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
De samenstelling van de MR was dit jaar als volgt:
Afvaardiging personeel:
André Klarenbeek (secretaris)
Laura van der Kemp, Sandra Kempen
Mieke Freyee, Agnes van den Brekel en Brenda van Brussel (roulerend)
Afvaardiging ouders:
Brigitta Krisman
Kelly Engbrocks (afgevaardigde in GMR)
Patrick Poelwijk (voorzitter)
De MR van de Notenbalk heeft zes keer vergaderd gedurende het schooljaar.
Een aantal onderwerpen komt elk jaar op de agenda en worden, indien nodig, van
advies of instemming voorzien. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de
begroting van school, de schoolgids, het nascholingsplan voor de leerkrachten,
veiligheidsinspecties, de formatie voor het nieuwe schooljaar en de
vakantieplanning. Daarnaast wordt de MR gevraagd (en ongevraagd) betrokken bij
andere onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van een aantal onderwerpen
van dit schooljaar.

Ouderklankbordavond
Dit jaar is er een aantal klankbordavonden gehouden met ouders van kinderen uit
verschillende groepen, de meerscholendirecteur en een afgevaardigde vanuit de
MR (ouder).
De klankbordgroep is als initiatief vanuit de directie gekomen en de
oudergeleding wilde graag daar zijn steentje aan bijdragen. De avonden zijn door
allen als positief ervaren.

1

Vacatures Notenbalk
Bij de sollicitatieprocedure heeft een ouder-lid zitting gehad in de
sollicitatiecommissie. Zoals ook te lezen is geweest in de info’s zijn de vacatures
opgevuld.
.
5 Gelijke dagen model
Het 5 gelijke dagen model is in het begin van het jaar nog even op de agenda
gekomen. Hieruit is naar voren gekomen dat het in het algemeen als positief
wordt ervaren. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat kinderen op
het einde van de week wel wat vermoeider kunnen zijn en men daar met de
leerstof rekening mee moet houden.
Stakingen
Dit jaar waren er meerdere stakingen en werkonderbrekingen. De oudergeleding
heeft dit gesteund door leerkrachten bij de 1ste staking op een ontbijt te
trakteren.
Profilering school
De profilering van de school is dit jaar meerdere keren tijdens de vergaderingen
besproken. Dit blijft een lastig onderwerp en de MR heeft dan ook samen een
aantal onderwerpen besproken. Het team en de directie zijn daar mee aan de
gang gegaan. Dit punt komt zeker komend jaar weer op de agenda.
Speerpunten MR
De oudergeleding heeft aangegeven naar de personeelsgeleding van de MR om
willen mee denken om de school beter op de kaart te zetten. Dit is via een mail
naar de MR gestuurd en deze punten zijn in de vergadering behandeld.
De personeelsgeleding als de ouders uit de MR hebben dit als positief ervaren en
zijn dan ook gezamenlijk tot een aantal punten gekomen.
Veel punten vallen samen met de punten vanuit de klankbordgroep.
Rest een korte vooruitblik naar volgend schooljaar:
De samenstelling van de MR gaat wijzigen, omdat André ook de Notenbalk gaat
verlaten.
Tot zover dit jaarverslag. Wellicht niet volledig maar wel representatief voor de
zaken waar de MR mee bezig is. Mocht iets hierin niet duidelijk zijn, dan zijn de
MR-leden altijd bereid om dit toe te lichten. Informatie over de MR en de
notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van De Notenbalk.
Mail ons: mr@bsdenotenbalk.nl
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