MR Nieuwsbrief
Jaarverslag schooljaar 2014-2015

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan dat inspraak of medezeggenschap
heeft op het schoolbeleid. De MR vergaderde afgelopen jaar 10 keer, plus twee maal samen met de OR. De directie
was op uitnodiging bij alle vergaderingen aanwezig. Paul gebruikte de MR om ideeën te toetsen en betrok de MR
vroeg bij alle beleidsvraagstukken.
Veel onderwerpen worden op initiatief van de MR besproken. De notulen van de vergaderingen worden geplaatst op
de website van de OBS. In dit jaarverslag leest u over de meest in het oog springende onderwerpen die het
afgelopen jaar door de MR behandeld zijn.
______________________________________________________________________________________________
Wijzigingen in de samenstelling MR
Afgelopen schooljaar hebben Rob Timmer en Jannigje Willemse van de oudergeleding afscheid genomen van de MR.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet. In januari werden Guido Crijns en Jos de Doelder gekozen als nieuwe leden. Dit
schooljaar neemt meester Jan afscheid van de MR, hij wordt vervangen door Judith Trimbach.
Vacatures
De MR was betrokken bij het zoeken naar een tijdelijke vervanger voor juf Cindy die afgelopen jaar de school verliet
en bij de sollicitatieprocedure van Lotte voor de functie van IB-er. Bovendien gaf Paul aan met vervroegd pensioen te
gaan. De MR heeft, samen met de leerkrachten Dorine Fennema en Marianne Sagel het initiatief genomen om de
procedure zo snel mogelijk in gang te zetten.
Eric van Dorp van SPO Utrecht reageerde hier positief op en nam het door de OBS voorgestelde profiel over. De
procedure was ruim voor einde schooljaar rond. Zo heeft onze nieuwe directeur Thea Streng veel tijd kunnen
investeren in de overdracht van Paul en kennismaking met haar nieuwe school.
OR/MR
2014/2015 startte met de gezamenlijke OR/MR vergadering waar we naast de jaarstukken voorstellen bespraken voor
de besteding van een deel van de reserves. Dankzij een goed inkoopbeleid voor de lustrumactiviteiten, was er begin
van het schooljaar namelijk een grotere reserve dan nodig. Een voorstel van de kinderraad was om de jaren 70
boekencollectie te vernieuwen. De voorstellen werden uitgewerkt voor een tweede OR/MR vergadering in januari
2015. Tijdens deze vergadering werd het voorstel voor een nieuwe bibliotheek en het introduceren
van Social School aangenomen. Daarnaast werd er ingestemd met een proef voor een vernieuwde OBServator.
Dankzij de redactie van de OBServator heeft onze schoolkrant niet meer alleen een mooie inhoud, maar ook een
mooie opmaak, deels in kleur op steviger papier. In de ouderenquête werd de nieuwe OBServator positief ontvangen.
Een geslaagde proef, vandaar dat de OBServator de nieuwe opmaak behoud.
Veel nieuwe boeken
De nieuwe bibliotheek start het komende jaar met een veel ruimere collectie dan we van te voren hadden durven
dromen dankzij de combinatie gulle gevers en hardlopende kinderen. Zo werd de sponsorloop een groot succes.
Vervolgens hebben verschillende ouders, die de organisatie op zich hadden genomen, ook veel werk gestoken in de
realisatie van de bibliotheek. Zo maakt de OBS een grote stap naar een bibliotheek die past bij de school.

Start 5e kleutergroep
Om de klassengrootte op peil te houden en daarmee ook de financiën positief te houden startte in januari
een tijdelijke vijfde kleutergroep. De OBS zal maximaal groeien tot een school van zo’n 370 leerlingen. De afspraak is
dat deze groei binnen de muren van de school moet passen.
Jaarplan 2015-2016
Het jaarplan 2015-2016 is vastgesteld. Paul heeft het plan zo opgeleverd dat onze nieuwe directeur Thea daar
haar eigen invulling aan kan geven. Aan het begin van dit schooljaar kijken wij mee naar de definitieve invulling.
Schoolplan 2015-2019
Het schoolplan voor 2015/2019 is vastgesteld. Paul heeft samen met het team een blauwdruk opgeleverd, die ruimte
biedt voor een eigen invulling van de nieuwe directeur. Begin van dit schooljaar praten wij mee over de definitieve
invulling.
Cultuuronderwijs
Er komt geld vrij vanuit de overheid om cultuuronderwijs anders vorm te geven vanaf schooljaar 2015/2016. De school
gaat een beleidsplan opstellen voor de invulling vanaf schooljaar 2016/2017.
ICT
Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het verbeteren van het wifi/netwerk en zijn de eerste tablets in gebruik genomen.

