
Secretarieel jaarververslag MR Basisschool Op Weg, schooljaar 2016-2017. 
 

De belangrijkste thema’s die dit jaar speelden op de vergaderingen van de MR, de acties en 

de resultaten.  

 

Verkiezingen 

Er waren twee vacatures, één bij het personeel en één  bij de ouders. We namen afscheid 

van Elly Arts en Wendy. Esther is nieuw lid van het personeel geworden. Tom Peters is 

namens de ouders nieuw lid geworden van de MR.  

Janneke is dit schooljaar secretaris. Esther is dit jaar voorzitter. Tevens de afspraak om dit 

volgend schooljaar te herzien.  

 

Ouderavond 2017 

De ouderavond bestond uit twee delen, de formatie 2016-2017 en ‘Ouderbetrokkenheid 

3.0’. Dit laatste punt werd begeleid door Pepijn van Gene (organisatiedeskundige). De 

opkomst was goed en de reacties op de avond waren positief.  

Studiedagen Op Weg 

Het team heeft 2 studiedagen gehad. Deze studiedagen werden begeleid door Pepijn  van 

Gene. Het onderwerp van deze studiedagen was; ‘professionele samenwerking’.  

 

Vakantierooster 2017-2018 (MR heeft instemming). 

We hadden naast de vaststaande vakanties nog …. uur te besteden. 

-een kermisdag. 

-6 december 2017 studiedag. 

-20 maart 2018 studiedag. 

-7 juni 2018 studiedag. 

De MR ging hiermee akkoord. 

 

Begroting kalenderjaar 2017 

De begroting kalenderjaar 2017 werd niet besproken. Dit blijft een actiepunt voor 2017-

2018.  

 

Inspectiebezoek 

Op 3 april 2017 is de inspecteur bij ons op school geweest. Hij heeft die dag in de groepen 

gekeken. Hij heeft met leerkrachten, kinderen en ouders gesproken. We hebben als school 

wederom een basisarrangement gekregen. Het inspectierapport is besproken.   

 

Formatie 

Voor het schooljaar 2017-2018 was er financiering om 7 groepen te formeren. De formatie 

ziet er als volgt uit: 1/2, 2/3, 3, 4/5, 5/6, 6/7 en 8.  



 

 

Bemensing 2017-2018 

De O-MR heeft een positief advies gegeven over het plaatje.  

De ouders van de MR gaven aan dat ze eerder in het hele proces meegenomen hadden 

moeten worden.  

Uitslag cito groep 8 

In het schooljaar 2016- 2017 werd groen gescoord door groep 8. De directie heeft uitleg 

gegeven over de uitslag van de eind cito. Er werd dit schooljaar in groep 8 gewerkt volgens 

een verbeterplan. Er is gesproken over het afnemen van een andere eindtoets in groep 8. Dit 

is een plan dat nog in ontwikkeling is. De MR blijft dit volgen. 

 

Overblijven 

N.a.v. een incident bij de TSO zijn er gesprekken gevoerd door de MR met het KION. Het 

overblijfprotocol werd besproken tijdens de MR vergadering. Daarna heeft KION het 

protocol aangepast.  

Er waren (tegen het einde van het schooljaar) te weinig vrijwilligers om het overblijven te 

begeleiden. De directie heeft gesprekken gevoerd met een andere TSO (Brood en spelen). Zij 

zouden eventueel per 1 oktober 2017 het overblijven kunnen overnemen. Tot die tijd neemt 

KION de TSO waar. De MR heeft met dit plan ingestemd.  

Het punt ‘overblijven’ is nog niet afgerond. Dit loop door in schooljaar 2017-2018. De MR 

blijft dit volgen. 

Anti pestprotocol 

Het vernieuwde antipestprotocol is besproken. Het antipestprotocol werd door de MR 

goedgekeurd.  

 

Taakbeleid 

Het taakbeleid van het team werd een aantal keer besproken. Het e.e.a. werd door de 

directie toegelicht. Het ‘punt’ taakbeleid komt niet meer op de agenda.  

Samenwerking en communicatie MR 

We wilden dit schooljaar meer duidelijkheid krijgen over de afspraken van de MR-leden 

onderling. Dit punt hebben we een aantal keer besproken. Aan het einde van dit schooljaar 

hebben we besloten om het punt niet meer op de agenda te zetten.  

Gesprekkencyclus en voorlopig advies groep 7 

De leerkracht van groep 7 gaf in april het voorlopig advies mee tijdens de 

rapportgesprekken. We hebben in het team gesproken over het aanpassen van de 

gesprekkencyclus (schooljaar 2017-2018) en het meegeven van de rapporten. De ouders van 

de MR stonden hier positief tegenover.  

 



Financieel jaarverslag MR 

De MR heeft een bedrag uitgegeven voor het afscheid van twee MR leden. Ook is er een 

bedrag uitgegeven aan het afscheid van Martien. 

Tevens is er geld uitgegeven aan een etentje.  

 


