JAARVERSLAG 2017-2018
van de Medezeggenschapsraad van pcbs De Zonnewijzer te Houten
MR-leden in 2017-2018
Het schooljaar 2017-2018 hebben Chantal van den Berg en Marianne de Borst namens de
personeelsgeleding de plaats in de MR overgenomen van Saskia Copier en Lieke Vermeer.
Daarnaast zat Lianne Put namens het personeel in de MR. Vanuit de ouders waren dit jaar
Geke Bergman, Reinout de Kruif, Eric Esselman en Jacco van Leersum in de MR de
vertegenwoordigers. Geke en Reinout deelden het voorzitterschap. Jacco was secretaris.
In dit schooljaar is 7 keer vergaderd, te weten op 31 augustus 2017, 10 oktober 2017,
20 november 2017, 18 januari 2018, 15 maart 2018, 7 mei 2018 en 18 juni 2018
Behandelde onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:
• Klankbordgroep/Ouderbetrokkenheid: Op 17 april 2018 was een klankbordgroep
bijeenkomst bijgewoond door een afvaardiging vanuit de MR. Verschillende
onderwerpen zijn daar de revue gepasseerd, waaronder hoe ouders gedurende het jaar
op de hoogte (kunnen) blijven van de ontwikkeling van hun kind en hoe ouders met
elkaar in contact kunnen komen. Besloten is dat de uitnodiging voor de klankbordgroep
vanaf volgend schooljaar van de MR uitgaat. Er worden daarvoor 2 data vastgelegd in de
jaarplanner.
•

Ouderraad: Op 10 oktober 2017 heeft de OR in een gezamenlijke vergadering diverse
financiële scenario’s toegelicht tot en met het jaar 2020. De (extra) educatieve uitjes
kunnen worden bekostigd door een extra oud papier wijk. Vastgesteld is dat een
verhoging van de ouderbijdrage niet nodig is voor dit jaar. De MR heeft deze zeven
criteria voor Ouderbetrokkenheid 3.0 toegelicht aan de OR. De MR heeft de begroting
2017/2018 van de Ouderraad (OR) goedgekeurd en de kascontrole over 2016/2017
uitgevoerd.

•

Schoolapp: gedurende het jaar is bespreekbaar gemaakt, en gesproken, over de
voordelen en mogelijkheden van een app voor de Zonnewijzer waar ouders gebruik van
kunnen maken. Deze kan als vervanger voor MSI en Klasbord gaan dienen. Een goede
mogelijkheid daarvoor lijkt uiteindelijk de Parro-app te zijn (die aansluit op het door
school gebruikte systeem Parnassus). In het volgende schooljaar zal een ‘testgroep/klas’
de app uit gaan proberen. Indien het bevalt zal het school-breed worden uitgerold.
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•

Personeel: Het formatieplan kwam door een hoop personele wisselingen pas in een heel
laat stadium rond. Met het extra budget vanuit de overheid is besloten om voor het
volgende schooljaar twee onderwijsassistenten aan te nemen, omdat daar gelet op de
activiteiten binnen het team het meeste behoefte aan is. Beide onderwerpen open
besproken met het bestuur. Ook vertrek en vacature voor conciërge is besproken.

•

Schoolgebouw: Enkele technische problemen (met name het ventilatiesysteem en de
temperatuur/klimaat in de kleuterklassen (zomers te warm, ’s winters te koud)) zijn een
aantal keer besproken en over verschillende mogelijke oplossingen is meegedacht met
het bestuur.

•

Huisvesting: Voor het volgende schooljaar zijn drie groepen 7; bij Plantage waren en zijn
maar twee lokalen beschikbaar. Meegedacht over mogelijke oplossingen. Uiteindelijk
lijkt de beste oplossing om één groep 7 op de Zonnewijzer te houden en de twee andere
groepen 7 in het schoolgebouw van de Plantage te plaatsen.

•

Gras/sportveld naast de school: wordt veel gebruikt door leerlingen van de Zonnewijzer,
maar het terrein is van de gemeente. Een MR-lid heeft contact gezocht met de gemeente
die op zich bereid is om het veldje op te knappen (naar een kunstgrasveld), maar alleen
als de Zonnewijzer een bijdrage levert in de kosten daarvoor. In het volgende
vergaderjaar zal daar verder over worden nagedacht.

•

Gemeenschappelijke MR (GMR) van Fluenta: op 24 oktober 2017 was er een vergadering
van de GMR waar vanuit alle Fluenta scholen leden vanuit de MR uitgenodigd waren.
Ook de MR van de Zonnewijzer was daar aanwezig met een afvaardiging van twee
personen. Doel was vooral kennis- en informatie-uitwisseling met de andere
medezeggenschapsraden binnen Fluenta.

Tot zover het jaarverslag over het schooljaar 2017-2018.
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