Jaarverslag medezeggenschapsraad ODS de Markesteen 2016-2017
Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 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 2016-2017. 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 dit schooljaar uit de volgende
leden:
Oudergeleding
Marcia Brouwer
Henk Jager
Wouter Ekelmans
Jolanda Venema (voorzitter)

Personeelsgeleding
Irene Heuvingh
Saskia Oosterbaan
Nathalie Vogelzang (secretaris)
Cees Jan van Loo

Vertegenwoordiger van het bestuur: directeur Jorien Griffioen.

Vergaderschema
In het schooljaar 2016-2017 kwam de medezeggenschapsraad 7 keer bijeen op de
volgende data: 26 september, 31 oktober, 14 december, 13 februari, 6 april, 24 mei en 20
juni waarin de navolgende agenda’s zijn besproken:
26 sept








Trendanalyse n.a.v. laatste toets
periode
Vaststellen werkplan MR 2016-2017
Rol ouder, oudercommissie Partou in
MR
GMR
Reglement Medezeggenschapsraad
& Huishoudelijke reglement
Dalton Kind Centrum
Passend onderwijs

14 dec









AC jaarrekening 2016
Mediaprotocol
Dalton Kind Centrum en Partou
Ouderavond MR
Tussenschoolse opvang bespreken
GMR
Begroting 2017-2019
Jaarplan 2016-2017

6 april


Concepten groepsformatie volgend
schooljaar
 Vakantierooster en margedagen
volgend schooljaar
 Huishoudelijk regelement
 Dalton Kind Centrum
 Tussenschoolse opvang
 GMR
 Formatie groepsindeling
 Verkiezing MR
20 juni
 GMR
 Groepsindeling en formatieplan 20172018
 Concept werkplan MR 2017-2018
 Ouderavond MR volgend schooljaar
 Informatieavond 2017-2018
 PO in actie
 Huishoudelijk regelement vaststellen
 Jaarkalender schooljaar 2017-2018

31 okt










13 feb







Jaarverslag MR 2015-2016 vaststellen.
Schooljaarplan 2016-2017 bespreken
Ouderavond MR
Tussenschoolse opvang bespreken
Dalton Kind Centrum
Begroting 2017
Ziekteverzuim
GMR
Huishoudelijk regelement MR
actualiseren

& huishou
Passend onderwijs
TSO
GMR
Huishoudelijk regelement
Ouderavond MR evaluatie

24 mei







Trendanalyse
Huishoudelijke regelement
Jaarkalender IRT drukte onderwijs
HVO/GVO visie vanuit de Markesteen
Jaarkalender MR 2016-2017
GMR

Waar sprak de MR over in het schooljaar 2016-2017
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 regelement medezeggenschapsraad en huishoudelijke
regelement. Om u een indruk te geven vindt u in dit verslag een samenvatting van de
belangrijkste onderwerpen.
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
Elk jaar heeft het team een leuke teamdag met leerkrachten, opvang en peuterspeelzaal. Ook de
grote peuterdag werd door alle partijen voorbereid. Groep 8 werd ingezet om de rondleidingen te
verzorgen. Er wordt gezocht naar samenwerking. In december heeft de MR gekeken bij Partou.
Sylvia Peper heeft in december een vergadering bijgewoond. Tevens is er dit jaar samen een
nieuwe folder ontwikkeld.
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. Het passend
onderwijs blijft een punt van zorg. Wij uiten onze zorgen.
Trendanalyse toetsen 2016-2017
Juni 2016: De scores liggen een stuk boven het landelijk gemiddelde. Binnen OOZ zijn ze bezig
met een nieuwe toetskalender, dat betekent dat er een aantal dingen gaan veranderen. De AVI
zal meer leidend worden voor lezen in plaats van DMT. Spelling is een aandachtspunt.
Woordenschat blijft belangrijk. Bij rekenen worden de 3.0 toetsen afgenomen, daarvan is de
normering strenger. De onderdelen technisch en begrijpend lezen zijn stabiel
Januari 2017: Spelling en rekenen vallen wat lager uit. DMT en AVI leestoetsen geven een wat
vertekend beeld, omdat wij alleen de laag scorende leerlingen toetsen. Dit is een OOZ brede
afspraak. Belangrijk is om alle scores in perspectief te zien.
Formatie 2017-2018
We vormen 7 groepen, er zijn niet zoveel opties. 1/2a, 1/2b, 3,4, 5/6a, 6/7b en 8.
Ouderavond MR
Wisselende ervaringen van collega’s wat betreft inhoud en opkomst. Leerkrachten wilden graag
inspelen op input vanuit ouders. Helaas weinig input vanuit ouders. In april is er nog een
gezamenlijke ouderavond geweest vanuit alle OOZ scholen in Zwolle Zuid. Hier was de opkomst
redelijk.

Inspreektijd ouders
Raymond Groot Lipman maakt zich zorgen om de bovenbouwgroepen. Groep 8 is nu een klas
van 35 leerlingen. Volgend jaar zijn er ook weer veel leerlingen in de bovenbouw. Zijn vraag is
hoe wij dit passend kunnen maken. Wat gaan wij daar aan doen. Jorien gaat beroep doen op
knelpuntenpot OOZ. De zorg wordt gedeeld. Later in het jaar wordt bekend dat de komende
groep 8 door zal gaan als een enkele groep 8 met 20 leerlingen.
Tussenschoolse opvang
De Tussenschoolse opvang is ontstaan vanuit het continurooster. Er is een tekort aan kwalitatieve
opvang, geen pedagogische medewerkers, met name bij incidenten merkbaar. Daarom lopen er
nu docenten mee, dit werpt zijn vruchten af. Voor ouders is het nog wat onbekend wat er speelt,
dit wordt meer bekend gemaakt. In de nieuwsbrieven in hier aandacht voor geweest.
Reglement Medezeggenschapsraad & Huishoudelijke reglement
Het reglement MR is vernieuwd. Het is een aantal keren besproken om te komen tot een
definitieve versie. In het volgende schooljaar wordt ook het Huishoudelijke reglement herijkt.
Opgesteld;
Nathalie Vogelzang
secretaris MR de Markesteen, oktober 2017

