Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) Het Krijt
Schooljaar 2015-2016

1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016 van de medezeggenschapsraad
(hierna: MR) van de christelijke basisschool ‘Het Krijt’ te Assen.
Met dit jaarverslag informeert de MR de directie, het team, het bestuur, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en natuurlijk de ouders waar
de MR zich het afgelopen schooljaar in grote lijnen mee bezig heeft gehouden.
Wij streven naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen en
hopen met dit jaarverslag hier een bijdrage aan te leveren.

2. Wie zitten in de MR?
Tijdens het schooljaar 2015 – 2016 heeft de MR bestaan uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
Dineke Knol (afgetreden per 31 juli 2016 v.w. vertrek naar andere school)
Inge Gaasbeek (secretaris)
Dorien Weegenaar
Rita Lammers
Oudergeleding:
Onno de Klerk (voorzitter, afgetreden per 1 januari 2016 v.w. beëindiging termijn)
Leon van de Konijnenburg (afgetreden per 1 oktober 2015)
Erica Blokhuis (tijdelijk voorzitter vanaf 1 januari 2016, afgetreden juli 2016 v.w.
verhuizing)
Marcel Prijs (lid vanaf 1 februari 2014).
Foka Koster (lid vanaf 1 januari 2016)
Anja Kuipers (lid vanaf 1 januari 2016)

3. Werkwijze
Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen jaar zes wekelijks vergaderd. Directeur Yco Huizinga is
aanwezig bij een deel van de MR-vergadering om uitleg te geven en te sparren over
relevante schoolse zaken.
Inhoud
Tijdens vergaderingen bespreekt de MR diverse zaken, waaraan zij haar
goedkeuring moet geven of waarover zij geïnformeerd moet worden door de directie
zoals aanstellen van personeel, de schoolgids, formatiecijfers, schoolplan, schoolgids
en diverse protocollen.
Daarnaast gebruikt de directie de MR als adviesorgaan voor allerlei lopende zaken.

Communicatie naar ouders
Van iedere vergadering wordt verslag gedaan in de direct daarop volgende Krijtjes.
Ook op de site staat informatie over de MR onder het kopje ‘ouders en school’. Via
mr.krijt@cogdrenthe zijn we per e-mail bereikbaar.

4. Het afgelopen schooljaar
Algemene Ouderavond
Orthopedagoog Bart van Campen was dit jaar de spreker tijdens de algemene
ouderavond in oktober. Bijna zestig ouders genoten van zijn bespiegelingen over
opvoeden en omgaan met moeilijk gedrag. Vijf ouders gingen, na een gratis verloting
naar huis met een exemplaar van het door hem geschreven boek “Omgaan met
moeilijk gedrag, herstel van het pedagogisch klimaat”.
Andere tijden
Vanuit de MR is de werkgroep ‘Andere Tijden’ gevormd uit Rita Lammers (lid van de
personeelsgeleding), Yco Huizinga en drie betrokken ouders. Met behulp van
informatiemateriaal van andere (COG-)scholen en belangverenigingen onderzoeken
zij behoefte en mogelijkheden voor andere schooltijden. Een nieuwsbrief van hun
hand is te lezen op de site van CBS Het Krijt, onder schoolportaal, en dan
documenten. Op 14 april 2016 bezochten tachtig ouders de informatieavond in De
Grote Zaal o.l.v. de heer Jan Littink. In negen verschillende groepen werden voor-en
nadelen besproken. Een verslag hiervan is ook te lezen op dezelfde pagina van de
site. De werkgroep wil komen met een voorstel en een enquête houden onder alle
ouders en leerkrachten. Er zitten veel haken en ogen aan een eventuele invoering,
dus gaat men zorgvuldig met de meningen, feiten en consequenties om.
Advies bij formatie schooljaar 2016-2017
De MR heeft, na uitvoerig overleg, ingestemd met de formatie voor 2016-2017. Voor
dit schooljaar was het noodzakelijk een combinatiegroep te vormen omdat we terug
moesten van vijftien naar veertien groepen. De procedure is binnen de MR
geëvalueerd en het formatieprotocol is bijgesteld.
Binnenklimaat op Het Krijt
De MR heeft zich ook mede gebogen over de problemen rond klimaatbeheersing.
Het leer- en werkklimaat werd nadelig beïnvloed door onvoldoende ventilatie en een
te hoge temperatuur. Met diverse partijen zijn gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn
enkele verbeteringen doorgevoerd, maar is het binnenklimaat nog niet ideaal.
Behandelde beleidsstukken/issues

Verder is de MR o.a. met de volgende zaken bezig geweest: pestprotocol,
oudertevredenheidsonderzoek, ouderbetrokkenheid, inspectierapport, schoolgids,
schoolbegroting, organiseren van jaarlijkse Algemene Ouderavond in oktober 2016.
Meedenken
MR heeft ook het afgelopen jaar meegedacht met en geadviseerd in allerlei lopende
zaken.

Tenslotte
Wij als MR leden zijn blij met reacties die we van ouders ontvangen. We hebben dan
ook het vaste voornemen om ook het volgende schooljaar kritisch en opbouwend te
kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd of door u aangedragen. Inmiddels met
een nieuw lid in de oudergeleding, Gerben Bakker, en een nieuw lid in de
personeelsgeleding, Astrid Oosting.
Huidig voorzitter (sinds september 2016) is: Anja Kuipers.
Aarzel niet om ons te mailen of aan te spreken: mr.krijt@cogdrenthe.nl en volg de
verslagen van onze vergaderingen in Krijtjes.
Wij hopen uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.
Assen, oktober 2016
Namens de medezeggenschapsraad van CBS ‘Het Krijt’, Inge Gaasbeek, secretaris.

