Halfjaarverslag MR augustus 2018 – januari 2019
Dit schooljaar bestaat de MR namens de oudergeleding uit Floor van der Vlist (voorzitter) en Yvon
den Ouden. De leerkrachtgeleding wordt vertegenwoordigd door Renske de Groot en Marion van
Delft.
Het afgelopen halfjaar heeft de MR zich weer met verschillende onderwerpen bezig gehouden.
De MR volgt de stand van zaken m.b.t. Groei Telt, de schoolondernemingsdoelen. Deze zijn
aangepast naar groepsdoorbroken onderwijs op niveau in de groepen 4 t/m 8 met “Alles in 1”. Er
wordt doelgericht, onderzoekend en projectmatig gewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van eigen
talenten. Er wordt ook gekeken naar de voorwaarden die nodig zijn om in groep 4 met Alles in 1 te
kunnen starten. In de groepen 1 t/m 3 wordt gekeken of we aan deze voorwaarden voldoen.
Natuurlijk volgt de MR ook de stand van zaken m.b.t. het personeel. De vervanging van zieke en/of
vertrekkende leerkrachten. Door het lerarentekort kan het zijn dat ouders gevraagd zal worden om
hun kinderen zelf op te vangen. De school is ook in overleg met de BSO’s om te kijken of er
opvangmogelijkheden zijn.
Er is een werkwijze ongewenst gedrag opgesteld door de school. Het doel hiervan is dat voor
iedereen duidelijk is wat de aanpak van de school in deze is.
Ook de sociale veiligheid kwam aan bod. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek is met o.a. een
delegatie van MR besproken en er zijn ontwikkelpunten geformuleerd en in gang gezet. De ouders
worden hierover door de directie geinformeerd.
De begroting voor 2019 is besproken en goedgekeurd.
Een rookvrije generatie! Een van de ouders van onze school heeft tijdens een MR vergadering tijd
gevraagd en gekregen om ons te overtuigen van het belang van een rookvrije speelplaats en
schoolomgeving.
Tot slot is er ook gekeken naar de bezetting van de MR. In Willem Jan Geesink heeft de MR een
nieuwe voorzitter gevonden. Willem Jan draait al met de vergaderingen mee, zodat de overgang
m.i.v. volgend schooljaar soepel kan verlopen.

Contact met de MR
Over schoolzaken praten wij graag met u. Vertelt u ons wat u bezig houdt? Welke verbeteringen u
ziet voor onze school? En laat u het ons weten als de MR iets voor u kan betekenen? U kunt ons
vinden in en rondom de school en bereiken via: mrdevonk@devonk-odijk.nl

