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Jaarverslag MR schooljaar 2013-2014
16 Oktober 2014
MR-GSK2014-02
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.
Vorig jaar zijn wij als MR gestart om met de MR van de Apollo – in overeenstemming met de vorming van een cluster van scholen – te
gaan samenwerken.

Samenstelling&Schooljaar&201382014&
!

MR#OBS#de#Apollo#

Vanuit de Apollo zijn er een viertal mensen die zitting hebben in de MR.
Naam$
School$
Geleding$
Anouk!Lindenholz!
OBS!de!Apollo!
Leerkracht!
Evelien!Smid!
OBS!de!Apollo!
Leerkracht!
Joyce!Kats!
OBS!de!Apollo!
Leerkracht!
Debbie!de!Bruijn!
OBS!de!Apollo!
Ouder!
Bas!van!Dijk!
OBS!de!Apollo!
Ouder!
!
Debbie de Bruijn, Bas van Dijk en Evelien Smid hebben aangegeven te stoppen na
!

Zitting$$
!
!
!
!!
!!

Termijn$
!
!
!
!
!

dit schooljaar.

MR#OBS#het#Spectrum#

Vanuit het Spectrum, de Goudvink en Villa Kakelbont zijn er een tiental mensen die zitting hebben in de MR.
Naam$
School$
Geleding$
Zitting$
Termijn$
Theo!Dragstra!
OBS!het!Spectrum!
Leerkracht!
!
!
Gea!Heins!
OBS!het!Spectrum!
Leerkracht!
D!
!
Edwin!Martinus!
OBS!het!Spectrum!
Ouder!
!
!
Arjan!van!Lubeka!
OBS!het!Spectrum!
Ouder!
!
!
Jinke!Sikkema!
OBS!de!Goudvink!
Leerkracht!
!
!
Rochelle!Kiridongo!
OBS!de!Goudvink!
Leerkracht!
!
!
Anke!Willems!
OBS!de!Goudvink!
Ouder!
!
!
Erik!van!Weert!
OBS!de!Goudvink!
Ouder!
!
!
Stephanie!Schutte!
OBS!Villa!Kakelbont!
Leerkracht!
!
!
Alie!Everts!
OBS!Villa!Kakelbont!
Ouder!
D!
!
Stephanie heeft sinds Januari de MR verlaten en is inmiddels opgevolgd door Tessy Gaykema als leerkracht van de Villa. Alie Everts
en Gea Heins hebben aangegeven te willen stoppen na dit schooljaar.

Bijeenkomsten&
In het schooljaar 2014-2015 zijn vier bijeenkomsten geweest, te weten:
! 26 Augustust 2013
! 14 Oktober 2013
! 9 December 2013
! 13 Maart 2014
!
!
!
!

!

!

!

2!

De agenda’s en notulen van deze verschillende overleggen zijn terug te vinden op de websites van de diverse scholen.

Ledenontwikkeling&
Dit jaar is er een aparte cursus geweest voor de ontwikkeling van MR Leden er is gekeken naar de visie en verdere vorming van de
MR en de samenwerking tussen MR geledingen van de diverse scholen binnen het cluster. Deze cursus heeft geleid tot verder
vorming van een visie en focus voor de MR die tot uiting zal komend in de volgende schooljaren.

Onderwerpen&
Naast de gebruikelijke MR zaken als Jaarplan, ingekomen stukken van de GMR heeft dit jaar in het teken gestaan van samenwerking
en het inhoud geven aan de MR Taken.
Clustervorming........................................................................................................................
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. Voor dit jaar hebben wij de vorming
van het cluster van dichtbij in de gaten gehouden en hebben zelf als MR’ en de samenwerking opgezocht.
Communicatie.............................................................................................................................
Dit jaar zijn we verder gegaan met het thema communicatie. Daaruit is een visie en focus ontstaan die we de komende periode
verder gaan uitwerken. Het tweede resultaat is dat nu ook conform de WMS alle agenda’s en notulen openbaar worden gemaakt via
de websites van de diverse scholen.

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.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!De#stichting#Bijeen#is#de#centrale#organisatie#van#de#14#openbare#scholen#in#de#gemeente#Hoogeveen#waaronder#ook#onze#scholen#vallen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

