Jaarverslag 2016 - 2017
Medezeggenschapsraad
OBS De Octopus

Inleiding
Dit is het jaarverslag 2016 – 2017 van de
medezeggenschapsraad (MR) van de openbare basisschool
De Octopus. In dit verslag legt de MR verantwoording af over
de activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2016-2017.
Deze verantwoording is openbaar: vandaar dat het verslag op
de website van de openbare basisschool De Octopus wordt
gepubliceerd. De MR heeft instemmings- en
adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding
adviseert en, na overleg, instemming verleent of onthoudt
aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de
directeur van de school, Saskia Jonker, regelmatig de MR
vergaderingen bij; zij kan de onderhavige zaken zelf het beste
voorleggen en toelichten.

Schooljaar 2016/2017.
Gedurende het schooljaar is de MR 8 keer bij elkaar geweest.
De vergadering van 1 november 2016 was een algemene
ouderavond. Tijdens deze avond traden er leden af en heeft
de MR aangegeven dat in verband met het kleiner worden
van de school de MR voortaan bestaat uit 3 leden in de
oudergeleding en 3 leden uit het team in de
personeelsgeleding.
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Ouders
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Voorzitter
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Giel Hermans Lid
(vervanger
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Lid
Gouveia
Pereira -Koek
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Ellen van
Eekeren
(vervanger
van Lisette
Stive)
Nicolette
Roumimper

Lid

Lid

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in één of meerdere
vergaderingen van de MR:

Continu rooster:
Omdat een ouder begin dit schooljaar een inventarisatie
maakte welke ouders er behoefte hebben aan een continue
rooster, is dit onderwerp regelmatig aan bod geweest in de
vergaderingen. Uit de oudertevredenheids enquête bleek niet
duidelijk dat een continu rooster een wens van ouders is. De

conclusie is dat er op dit moment geen aanleiding is om
wijzigingen in het rooster door te voeren

Schoolzwemmen:
Na berichtgeving in de media over een incident met dodelijke
afloop elders in het land, is het schoolzwemmen van de
Octopus uitgebreid besproken. Er is contact geweest met het
SKWA en daar kwamen bevredigende antwoorden uit.

Jaarplan school:
Het jaarplan van de Octopus is op meerdere vergaderingen
aan de orde geweest en uitgebreid besproken.

RIE en veiligheidsbeleid:
De MR heeft de Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgebreid
besproken, evenals het veiligheidsbeleid van de Octopus. De
MR heeft daarnaast zijn verantwoordelijkheid genomen om
toe te zien op de naleving ervan.

Kleuters:
Vorig jaar waren er veel kleuters in de twee groepen 1/2.
Binnen de MR is meegedacht welke oplossingen voor handen
waren om de groepen te ontlasten. De oplossing met de
klassenassistenten in het lege lokaal kreeg de instemming van
de MR.

Aanstelling directeur en logo:
De MR heeft zijn goedkeuring gegeven aan de vaste
aanstelling van Saskia Jonker als directeur van de Octopus.
Tevens heeft de MR zijn goedkeuring gegeven het nieuwe
logo algemeen door te voeren.

Vakanties en studiedagen:
De MR heeft ingestemd met de voorgestelde studiedagen en
het vakantierooster.

Taaklast leerkrachten:
Op voordracht van de MR is er iemand van de
onderwijsvakbond uitgenodigd om uitleg te geven op de
taaklast van de leerkrachten.

Andere onderwerpen:
Naast bovenstaande onderwerpen is een aantal punten
regelmatig aan de orde gekomen, zoals het schoolplan, de
open dag, het vakantierooster, het jaarplan, de formatie en
artikelen uit magazines voor de MR.

Namens de MR,
Ellen Vrijman, secretaris MR OBS de Octopus.

