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Jaarverslag MR 2018-2019 

 

De samenstelling van de MR van ’t Padland bestaat uit 3 ouders: Ilse Jonker, Geertje Lamboo en Renee Smid 

3 leerkrachten: Karen Poelwijk, Fenna Kremer en Sandra Stuijt. 

We hebben afscheid van Moniek Spigt genomen aan het begin van het jaar en aan het einde van het 

schooljaar is ook Karen gestopt vanwege een nieuwe baan elders in het onderwijs. Er is nu 1 vacature voor 

een leerkracht.  

 

Op de hellingbaan hangt een smoelenbord van de MR-leden. Deze is gemaakt om wat meer bekendheid te 

maken aan wie de MR-leden zijn. 

 

In de MR hebben wij de onderstaande punten besproken en behandeld: 

 

De grote ouderavond 

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe opzet van de grote ouderavond. De ouders waren uitgenodigd om 

’s avonds samen met hun kinderen naar school te komen, waarbij de kinderen hun ouders uitleg gaven over 

wat er op een dag in de klas gebeurt. De opkomst was erg goed.   

Dit jaar is er voor 2 middagen in september van 13.30 tot 14.00 uur gekozen met een inloop voor de ouders.  

Ook is er een ouderavond over de kanjertraining.  

Deze nieuwe opzet is naar het team en de OR gecommuniceerd. 

Ook dit jaar wordt het jaarverslag van de MR via de mail verstuurd en de ouders worden uitgenodigd om een 

MR vergadering bij te wonen. De MR vergadering is op 26 september, het eerste half uur van de vergadering 

is er gelegenheid tot het stellen van vragen, daarna start de MR vergadering en zijn ouders altijd van harte 

welkom om de vergadering bij te wonen. Alle MR vergaderingen zijn openbaar.  

 

De schoolgids  

Vorig jaar kwam de MR met de wens om de schoolgids nog duidelijker vanuit de visie en de hoofdpijlers van 

onze school te presenteren. We hebben dit jaar de schoolgids helemaal doorgenomen en geüpdatet.  We 

hebben o.a. de praktische informatie uit de schoolgids gehaald, want dat staat ook op onze jaarkalender en 

wordt elk jaar aan alle ouders uitgedeeld. De nieuwe schoolgids is klaar.  

 

Het formatieplan en vakantierooster  

In het formatieplan wordt de inzet van en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau voor het 

aankomende schooljaar beschreven. Het team heeft zich uitgesproken voor 5 keer een studiemiddag voor 

het komende schooljaar. Er is dan les tot 12.30 uur. Op deze manier kost het maar 1 uur schooltijd en blijft 

er een hele middag over voor het team om bij elkaar te komen.  

De MR heeft ingestemd met het formatieplan en het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.  

 

Het  werkdrukakkoord  

Ook dit jaar is er weer extra geld beschikbaar om de werkdruk te verlagen. Met het team en de MR is 

besproken om deze extra gelden in de formatie te stoppen. Het team heeft aangegeven graag met 

homogene groepen te willen blijven werken voor dit jaar.  



Dit jaar hebben we heel veel nieuwe kleuteraanmeldingen, daar is de school heel blij mee, helaas waren er 

ook veel verhuizingen afgelopen schooljaar. Hierdoor zijn er kleine en grote groepen (klassen) op school.  

 

Tevredenheidslijsten voor leerkrachten/leerlingen/ouders: WMKPO 

Elk jaar “moeten” deze lijsten ingevuld worden door leerkrachten, leerlingen en ouders. Ouders krijgen een 

mail met een link. Deze lijsten worden door de bovenschoolse directeur uitgezet en zijn verplicht. In de MR 

hebben we aangegeven dat het fijn zou kunnen zijn als er een opmerkingenvakje bij komt, zodat de invuller 

een uitleg kan geven. Waarom geeft je een 4 (maximaal) of een 1 (minimaal), want dan kunnen wij er als 

school wat mee doen. 

 

Het schoolplan 

Het schoolplan is een document waarin de school elke vier jaar het beleid beschrijft dat zij voert om de 

kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het 

onderwijskundige beleid beschreven, maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan 

bod. 

Dit jaar heeft de MR het nieuwe schoolplan doorgenomen op de hoofdlijnen. Volgend jaar gaat de MR elke 

vergadering een deel van het schoolplan doornemen.  

 

Actief ouderschap 

In een MR studie-avond van vorig jaar ging het over actief ouderschap. Actief burgerschap en 

onderwijskundig partnerschap werd tijdens de MR vergadering door de oudergeleding als positief en 

aanwezig benoemd. De school is betrokken bij de activiteiten in de buurt  Het gebouw wordt na schooltijd 

ook gebruikt door Kick mee en ook dit wordt als positief ervaren. Op het gebied van pedagogisch 

partnerschap ervaren de ouders en leerkrachten het samen op pad in de opvoeding, waarbij school het 

voortouw neemt. Vanuit de OR komt het signaal dat er bij schoolactiviteiten te weinig hulp is. Dit jaar is er 

voor het eerst een overzicht met data en activiteiten naar ouders gegaan. Deze formulieren zijn door veel 

ouders ingevuld en de inzet van ouders lijkt op dit moment meer dan voldoende. Door de positieve feedback 

wordt het punt actief ouderschap door de MR op dit moment niet meer als actiepunt gezien en wordt dit 

voor nu afgesloten. 

 

Het werkverdelingsplan 

In de CAO PO 2018-2019 is bepaald dat scholen in het primair onderwijs per 1 augustus 2019 met een 

werkverdelingsplan gaan werken. Bij het werkverdelingsplan is het de bedoeling dat we kritisch kijken naar 

de uren die we besteden aan lesgebonden taken en lesverwante taken ( bijvoorbeeld voor- en nawerk, 

handelingsplannen, groepsplannen, rapporten en overige schooltaken) In het werkverdelingsplan worden 

ook de arbeidstijden- en pauzeregeling opgenomen. Zowel het team, als de directeur en de PMR hebben 

bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling van het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan wordt 

nog verder uitgewerkt.  

 

Brief naar de gemeenteraad 

De MR heef een brief naar de burgemeester en de gemeenteraad van Drechterland gestuurd. Met de brief 

geven wij aan dat wij  graag willen meegenomen worden in de ontwikkelingen rondom de 

onderwijsfaciliteiten in Venhuizen. Vooral omdat de plannen van de gemeente voor wat betreft nieuwbouw 

en ontwikkeling zich vooral centreren rondom het gebied wat bekend staat als ‘het Centrum’ van Venhuizen 

 

Tot zover de punten van de MR vergaderingen van het schooljaar 2018-2019. 

 

 


