Jaarverslag MR Oleanderhof 2018-2019
We hebben afgelopen jaar 4 vergaderingen gehad.
Hieronder overzicht van de leden onderverdeeld in personeel en ouder.
Ouderleden:




Tanja Lisman
Twan Snell
Nelleke Nieuwenhuize – Nieuwdorp

Personeelsleden:



Ria van den Berge
Janke Holtman

De verdeling personeel en ouder is niet gelijk daar er voor gekozen is om vanaf nu de minimale
bezetting van een MR te realiseren (2 ouders, 2 personeel) dit omdat er geen mogelijkheden zijn om
nog meer taakuren van de personeelsleden in te passen voor zitting in de MR. wanneer er
instemming - adviesrecht zou zijn dan zou een ouder zich afzijdig houden.
Heleen van Boven (bevoegd gezag) was bij elke vergadering aanwezig en kon zodoende heel wat
zaken toelichten.
Onderwerpen die in 2018-2019 op de agenda stonden:
-

Evaluatie startbijeenkomst schooljaar in de kerk

Dit is zowel bij ouders, kinderen en personeel zeer goed bevallen en zal in het nieuwe schooljaar ook
weer worden gedaan.
-

Staking in onderwijs i.v.m werkdruk

De inzet van een extra leerkracht om zo te zorgen dat een fulltime leerkracht 1 dag in de 3 weken
niet voor de klas hoeft te staan en de parttime leerkracht 1 dag in de 6 weken is geëvalueerd en
leerkrachten voelen hierdoor ook minder werkdruk.
-

Jaarplan 2018-2019

4 speerpunten
1. Handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Het plannen en uitvoeren van goed doordachte lessen voor gedrag, rekenen en begrijpend
lezen.
Samen lessen voorbereiden dit zorgt er voor dat de kwaliteit van de lessen en onderwijs
vergroot worden.
Afspraken over het voeren van kind gesprekken
Verdere ontwikkeling van de interne coach boeiend onderwijs(marjolein)
2. Een positief school en groepsklimaat
Zoals het opstellen van groepsplannen gedrag en het opstellen van een sociaal beleid
3. Teamontwikkeling en professionele cultuur
7 kwaliteitsgroepen, KIVA, hoogbegaafdheid, boeiend onderwijs, plein, rapportage, muziek
Daarnaast hebben we vaste afspraken hoe om te gaan met elkaar.
4. Keuze en invoering van nieuwe methode

Keuze is gemaakt voor de nieuwe leesmethode (LIST)en zal in komend schooljaar(2019-2020)
ingevoerd worden.
-

Continue rooster

Team heeft als opdracht gekregen dit schooljaar om bij collega ’s die al met een continue rooster
werken is te vragen hoe dit is. Komend schooljaar zal hier dus verder naar gekeken worden.
-

App paro

Er is gestart met de app paro waarbij de communicatie met ouders via een app verloopt. Dit word
zowel door ouders als door leerkrachten positief ervaren. Komend schooljaar word gekeken of we de
communicatie mogelijkheden daarin kunnen uitbreiden.
-

IKC

Doordat Heleen van Boven de opleiding tot IKC (integraal kind centrum) positief heeft afgesloten is
zij gelijk gestart met het binnen halen van verschillende disciplines binnen de schoolmuren.
Zo is er nu fysiotherapie, maatschappelijk werk, GGD, logopedie, BSO, Peutergroep en VSO aanwezig
in de Oleanderhof.
-

Scholing MR leden

Alle MR leden zijn naar een scholing geweest die gegeven werd in het palet in Middelburg. Dit was
zeer leerzaam.
-

Nieuwe leesmethode van groep 1 t/m 8

Vanaf volgend schooljaar zal gestart worden met een nieuwe leesaanpak LIST. Hierdoor zal ook de
komende jaren geïnvesteerd worden in de aanschaf van nieuw leesmateriaal.
-

Identiteit nota Oleanderhof

De MR heeft de vernieuwde identiteit nota aangeleverd door de schoolcommissie bekeken na
aanpassing hiervoor akkoord gegeven.
-

Afscheid leden van de MR

Tanja Lisman en Twan Snell hebben afscheid genomen als ouderleden van de MR. Hierdoor is er een
vacature ontstaan voor een ouder die plaats kan nemen in de MR. Het heeft meerder keren in de
schoolnieuwsbrief gestaan maar tot op heden nog geen reactie gehad. Uiteraard hebben de leden
die er nu nog zijn ook actief mensen benaderd.
Vanuit de personeelsleden hebben we afscheid genomen van Janke Holtman en zal Johan van de
Merbel haar plek in de MR overnemen.
-

Kascontrole

De kascontrole over schooljaar 2018-2019 heeft nog niet plaats gevonden dit zal in de maand
september plaats vinden.
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