
 
 

Jaarverslag MR 2017-2018 
 

 

De MR heeft 2 punten benoemd waar zij dit schooljaar extra aandacht aan willen schenken: 

• Positief pedagogisch klimaat 

Er wordt één avond georganiseerd van het ouderplatform (staan er 2 gepland). 

Vanaf januari zou gestart worden met kindgesprekken, maar wegens gebrek aan 

invalkrachten die hiervoor noodzakelijk zijn, wordt dit niet gerealiseerd.  

Er wordt gebruikt gemaakt van “de gouden regels”. 

Aandacht voor de 7 habits van Steven Covey.  

• Inzet MR-gelden 

De MR heeft een jaarlijks budget, wat weer teruggaat naar Konot wanneer dit niet tijdig wordt 

besteed. Belangrijk is dus om op tijd te bepalen waarvoor dit budget ingezet kan worden. 

Uiteindelijk is € 1.000,00 gereserveerd voor de inrichting van de centrale hal, € 500,00 voor 

spellen en buitenspeelgoed en heeft groep 3 t/m 8 les gehad in kunst-tekenen-

handvaardigheid.  

 

Kim van Benthem vervangt vanaf het schooljaar 2017-2018 Carolien Niehof in de MR. Marieke 

Koehorst wordt hierdoor voorzitter, Kim secretaris. Als nieuw MR-lid volgt Kim de basiscursus MR. 

Omdat de zittingstermijn van Marieke K al enige tijd is verstreken, wordt er in het voorjaar een 

vacature uitgeschreven voor een vervangend ouderlid in de MR. Marieke Olde Weghuis stelt zich 

kandidaat. Besloten wordt dat Marieke OW vanaf het schooljaar 2018-2019 in eerste instantie als 

extra ouderlid wordt toegevoegd aan de MR, om zo voor een goede overdracht te kunnen zorgen.  

 

De formatie voor het schooljaar 2017-2018 is uiteindelijk goedgekeurd, maar is zeker niet optimaal. 

Zorgen hierover blijven, ook voor het volgende schooljaar. Daarom wil de MR hierover graag met de 

directie in gesprek blijven. In februari 2018 vindt daarom een gesprek plaats tussen Marieke K en Kim, 

en George en Francy, om onze zorgen uit te spreken. Hierbij zijn vooral de 3-klassige combi’s punt 

van aandacht, evenals de groepsdynamiek in bepaalde groepen. 

Voor het schooljaar 2018-2019 komt extra geld beschikbaar vanuit de overheid, voor 

werkdrukvermindering en kleine scholentoeslag. Dit maakt 2-klassige combi’s weer mogelijk, wat ook 

een wens is van zowel het team als de MR. 

 

De MR besteedt veel aandacht aan de begroting voor 2018. De MR vraagt aan George op meerdere 

punten uitleg.  

De opvallendste zaken zijn dat de prognose is dat het leerlingaantal iets blijft dalen, dat de 

rijksbijdragen hoger zullen zijn dan voorgaande jaren door extra investeringen vanuit de overheid, en 

dat er een grote ICT-investering gepland staat voor 2018. De financiële situatie van ’t Kämpke is 

gezond en biedt wellicht ruimte voor de inzet van extra personeel.  

 

Vanaf dit schooljaar wordt in de nieuwsbrief vermeld wanneer notulen of andere informatie van de MR 

beschikbaar is op de site van school (door middel van een link). 

 



Het jaarplan is dit schooljaar vervangen door een focus-document, een schematische, compactere 

versie van het jaarplan.  

 

De mobiele telefoon wordt in de loop van het schooljaar vervangen door een vaste telefoon die door 

groep 8 wordt opgenomen, mocht dat nodig zijn.  

 

De Dropbox en het e-mail adres van de MR werken niet naar behoren. Na veel contact hierover met  

onder andere Dean McCall, wordt besloten om de Dropbox en MR mail niet te gebruiken, maar in 

plaats daarvan in Social Schools een MR-groep aan te maken.  

 

Uit kwaliteitsonderzoek onder ouders en leerlingen komt naar voren dat zowel ouders als leerlingen 

overwegend positief zijn, sociale veiligheid is echter wel een punt van aandacht. Om dit te verbeteren 

wordt hiervoor in het schooljaar 2018-2019 de methode Beweegwijs ingezet.  

 

 

 

 

 


