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Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
14 Oktober 2013
MR-GSK2013-02
definitief

Voorwoord&
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de scholen OBS het Spectrum, OBS de Goudvink en OBS Villa
Kakelbont. Dit jaarverslag heeft tot doel inzage te geven aan directie, docenten en ouders van de diverse scholen over de
activiteiten van de MR.

Samenstelling&Schooljaar&201272013&
Stephanie Schutte
Alie Everts
Gea Heins
Theo Dragstra
Edwin Martinus
Arjan van Lubek
Tessy Gaykema

Leerkracht Villa Kakelbont
Ouder Villa Kakelbont
Leerkracht het Spectrum
Leerkracht het Spectrum
Ouder het Spectrum
Ouder het Spectrum
Leerkracht de Goudvink

Jinke Sikkema
Erik van Weert
Angelique Torenvlied

Leerkracht de Goudvink
Ouder de Goudvink
Ouder de Goudvink

Secretariaat MR
Lid MR
Lid MR
Lid MR
Lid MR, DB en GMR
Lid MR
Penningmeester MR, Lid
DB, GMR
Lid MR
Voorzitter MR
Lid MR

Daarnaast heeft Anke Willems dit jaar meegedraaid om beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de MR.

Bijeenkomsten&
In het schooljaar 2012-2013 zijn vier bijeenkomsten geweest, te weten:
! 6 juni 2012
! 27 februari 2013
! 9 april 2013
! 28 mei 2013

Ledenontwikkeling&
Anke Willems heeft dit jaar de basiscursus MR gevolgd.

Onderwerpen&
Invoering)passend)onderwijs)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Dit jaar stond in het teken van de invoering passend onderwijs. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en de ideeën krijgen
langzaam maar zeker gestalte. De wet passend onderwijs is 9 oktober 2012 aangenomen in de eerste kamer met als doel om elk kind
passend onderwijs te geven. Meer details over deze wet, de invoering en doelstellingen zijn te vinden op
http://www.passendonderwijs.nl.
Clustervorming))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Sinds 2012 werkt de stichting Bijeen1 met zogeheten clusters. De doelstelling van deze clusters is het terugdringen van kosten,
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dit schooljaar is er verder vormgegeven aan het cluster waarin de scholen OBS de
Goudvink, OBS het Spectrum, OBS Villa Kakelbont en OBS de Apollo onderdeel van uitmaken.
MR)Gelden)
De MR krijgt jaarlijks van de overheid een bepaald bedrag om diverse zaken gerelateerd aan haar werkzaamheden te kunnen
bekostigen. Dit jaar is besloten het geldbedrag ten goede te laten komen aan de diverse scholen. Het Spectrum heeft hiervoor “time
timers” aangeschaft en als onderdeel van het jubileum heeft de Goudvink een nieuw bord voor aan de gevel besteld . Villa
Kakelbont is heeft hier nog geen concrete invulling voor gevonden.
Communicatie)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Dit jaar is nadrukkelijk meer gekeken naar de communicatie richting ouders en scholen vanuit en naar de MR. De traditionele
methoden zoals web en nieuwsbrieven zullen de komende tijd waar nodig worden aangevuld en beter worden benut.

Ten&slotte&
Ook het komende schooljaar zullen wij als MR de ontwikkelingen op de verschillende scholen kritisch volgen. Denkt u dat een
bepaald onderwerp op de agenda van de MR zou moeten worden opgenomen dan horen wij dat graag. Contact opnemen met de MR
of leden van de MR kan direct of via de contactgegevens zoals vermeld op de websites van de verschillende scholen.
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!De#stichting#Bijeen#is#de#centrale#organisatie#van#de#14#openbare#scholen#in#de#gemeente#Hoogeveen#waaronder#ook#onze#scholen#vallen.#Meer#
informatie#is#te#vinden#op#www.bijeen?hoogeveen.nl!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

