Jaarverslag medezeggenschapsraad ODS de Markesteen 2015- 2016
Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare
Daltonschool de Markesteen in Zwolle. Middels dit verslag legt de MR verantwoording af
over de activiteiten en de resultaten over het schooljaar 2015-2016. Deze verantwoording is
openbaar en wordt na goedkeuring op de website van de school gepubliceerd. Net als dit
jaarverslag zijn ook de notulen van de MR op de website verschenen. Zij geven een indruk
van alle besproken zaken.
De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR-vergadering de kinderen, ouders/
verzorgers en teamleden van de Markesteen. De MR vindt het dan ook van groot belang dat
de achterban ervaart en het gevoel heeft, dat haar belangen goed worden behartigd. Ook
mag u van de MR verwachten dat zij (de uitvoering van) het huidig beleid en nieuwe
ontwikkelingen constructief kritisch volgt. Het is dan ook van groot belang dat de
medezeggenschap weet wat er leeft bij de achterban. Wij horen dan ook graag van u. Dat
kan mondeling richting één van de leden van de MR of per e-mail, die kan worden verzonden
naar mr-markesteen@ooz.nl.
Ook zijn de MR-vergaderingen openbaar en toegankelijk voor ouders/verzorgers en
leerkrachten. Zij kunnen een vergadering bijwonen voor één of meerdere specifieke
onderwerpen. Op iedere vergadering van de MR staat als eerste op de agenda het onderwerp:
inspreektijd ouders. Praktisch is het om de wens tot het bijwonen van de vergadering vooraf
aan te kondigen bij de voorzitter van de MR of bij de secretaris.
Samenstelling medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vier ouders en vier leerkrachten. Waarbij de
directeur aanwezig is als vertegenwoordiger van het bestuur om de MR waar nodig te
kunnen informeren en adviseren. De MR bestond in het afgelopen jaar uit de volgende
leden:
Oudergeleding
Marcia Brouwer
Henk Jager
Marianne van Looijengoed
Jolanda Venema (voorzitter)

Personeelsgeleding
Irene Heuvingh
Saskia Oosterbaan (secretaris)
Nathalie Vogelzang
Roelien Zijlma

Vertegenwoordiger van het bestuur: directeur Jorien Griffioen.

Vergaderschema
In het schooljaar 2015- 2016 kwam de medezeggenschapsraad 7 keer bijeen op de
volgende data: 14 september, 15 oktober, 9 december, 9 februari, 11 april, 17 mei en 14 juni,
waarin de navolgende agenda’s zijn besproken:
15 sept;







School- en jaarplan 2015-2016
Ouderavond MR
Schooltijden
GMR
Passend onderwijs
Daltonkindcentrum





Evaluatie directievoering
Trendanalyse
Daltonkindcentrum en
oudercommissie Partou
Ouderavond MR
Evaluatie continuerooster
GMR

11 april

























Vaststellen werkplan MR 2015-2016
(incl notulistenrooster)
Jaarverslag MR 2014-2015
Evaluatie informatieavond
Ouderavond MR
Vaststellen samenwerkingsafspraak
Dalton kindcentrum
Begroting 2016
Ziekteverzuim
GMR








Directievoering
Dalton kindcentrum
Evaluatie continuerooster
Begroting 2016
Risico inventarisatie en evaluatie
Ouderavond MR evaluatie

17 mei

Trendanalalyse
Directievoering
Evaluatie continuerooster
Dalton kindcentrum
Rust en zelfstandigheid op school
Formatie groepsindeling
Verkiezing MR
GMR

14 juni




9 feb

9 dec




15 okt;

Groepsindeling en formatieplan 20162017
Jaarkalender MR 2016-2017
Ouderavond MR volgend schooljaar
Informatieavond 2016-2017
Dalton kindcentrum
Passend onderwijs
GMR








Verkiezingen MR
Visie Dalton kindcentrum
Rust en zelfstandigheid op school
Groepsindeling 2016-2017
Jaarkalender MR 2016-2017
GMR

Waar sprak de MR over in het schooljaar 2015-2016
Zoals hiervoor aangegeven is de MR zeven keer bijeengekomen, waarbij een aantal
onderwerpen met zowel een repeterend karakter als onderwerpen met een meer eenmalig
karakter is besproken. Onderwerpen die regelmatig terugkeren zijn: de GMR, ouderavond, de
trendanalyse, groepsindeling en schooltijden/ continuerooster. Om u een indruk te geven vindt u
in dit verslag een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.
Evaluatie continuerooster
Evaluatie heeft plaatsgevonden en er zijn geen grootschalige aanpassingen nodig. Wel zijn er
verbetersuggesties gedaan. Er wordt aandacht besteed aan de knelpunten. Een knelpunt blijft
dat leerkrachten op het plein mee moeten lopen. Leerkrachten en overblijfkrachten zoeken de
samenwerking en er blijft structureel overleg nodig.
Schooljaarplan
De MR wordt geïnformeerd over het jaarplan van de Markesteen. Dit document is via de website
toegankelijk, naast het schoolplan, jaarverslag en de schoolgids. Het jaarplan komt voort uit het
meerjaren schoolplan. Veel zaken krijgen een vervolg. De hoofditems zijn uitgewerkt. Veel valt
onder kwaliteit van onderwijs, opbrengstgericht werken, dat voor Openbaar Onderwijs Zwolle een
breed aandachtspunt is en blijft.
Dalton Kind Centrum
De opening van Dalton Kind Centrum de Markesteen was op 4 november 2015. Het logo is
aangepast en er zijn verschillende teamdagen geweest om op elkaar af te stemmen. Ook de
grote peuterdag werd door alle partijen voorbereid. Er wordt gezocht naar samenwerking. Er is
een (levend) werkplan gemaakt.
Veranderende directievoering
De manier waarop er een nieuwe directie is gekomen heeft nogal wat voeten in de aarde gehad.
Uiteindelijk is Jorien Griffioen als directeur aangesteld van de Markesteen en zijn de extra fte’s
(voor Regina Frederiks) eraf gegaan. Er is vanuit de MR van de Markesteen een briefwisseling
geweest met OOZ, en er heeft een gesprek plaatsgevonden. De procedure is reeds afgerond.
Passend Onderwijs
Binnen het Passend onderwijs zijn er wat aanpassingen geweest. Regelmatig hebben we hierover
gesproken. Ingewikkeld blijft de beperkte invloed van de MR op dit agendapunt.
Trendanalyse toetsen 2015- 2016
Begrijpend lezen wordt over het algemeen boven de inspectienorm gescoord. Daar is veel op
ingezet. Ook lezen wordt goed gescoord. Zorgenkindje is spelling, maar daar wordt nu ook
anders op ingezet via een andere taalmethode. Er is goed ingezet op gedrag, leermodus en
motivatie.
Formatie 2015-2016
We vormen 6 groepen, er zijn niet zoveel opties. 1/2a, 1/2b, 3, 4/5a, 5b/6 en 7/8. Waarbij groep 7
en 8 worden gesplitst op donderdag en vrijdag.
Informatieavond
Belangrijk is het informeren van ouders, die hun kind nog niet op school hebben. Zodat ook zij
geïnformeerd zijn. De opzet is veranderd, eerst een algemeen gedeelte en daarna workshops
gegeven door de leerkrachten.
Ouderavond MR
Op woensdag 27 januari is Bart van Campen op school geweest om in een humoristische setting
de opvoeding aan de kaak te stellen.

Inspreektijd ouders
Vier ouders maken in februari gebruik van de inspreektijd. Ze spreken hun zorgen uit over de
grote groep 4/5. De ouders hopen dat er volgend jaar meer ondersteuning komt en een betere
groepsverdeling. Verder geeft een ouder aan dat er weinig tijd is voor het eten van de pauzehap.
Deze punten zijn besproken en heeft geresulteerd in een opsplitsing van de toenmalige groep 4.
Risico-inventarisatie
Positief; sfeer en onderlinge verhouding tussen collega’s. Werkpunten; elkaar aanspreken op
gedrag, de taken eerlijk verdelen, klimatologische omstandigheden, werkdruk.
Verkiezingen MR
Vervroegd vertrek van Robin Mars en Coen Bongers resulteert in tussentijdse verkiezingen.
Marcia Brouwer en Henk Jager worden voor een jaar verwelkomd als nieuwe leden. Tijdens dit
schooljaar worden opnieuw verkiezingen georganiseerd voor de aankomende drie zittingsjaren.
Marianne van Looijengoed stopt, Wouter Ekelmans wordt voor het nieuwe jaar gekozen als
nieuw MR-lid. De overige drie leden continueren hun zitting in de MR namens de oudergeleding.
Rust en zelfstandigheid
We kiezen voor deze nieuwe afspraak om meer aandacht te kunnen besteden aan de kinderen
bij binnenkomst. Kinderen sneller in een werkhouding te krijgen door te starten met lezen in de
klas. En zelfstandigheid te bevorderen. Hierbij hebben we ook goed gekeken naar ervaringen bij
andere scholen. De nieuwe afspraken met de ouders geven met rust en zelfstandigheid.
Opgesteld;
Saskia Oosterbaan
secretaris MR de Markesteen, oktober 2016

