Jaarverslag MR BS Leerrijk 2016-2017
De medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar 7 keer bij elkaar gekomen (zes geplande/gebruikelijke vergaderingen
en één extra vergadering i.v.m. de begroting).
De MR adviseert en/of beslist mee over allerlei schoolzaken, met name op het gebied van beleidszaken.
Hieronder worden enkele onderwerpen beschreven die dit schooljaar aan de orde zijn gekomen.
*Samenstelling MR
Eind schooljaar 2015-2016 zijn er verkiezingen geweest voor nieuwe leden (oudergeleding) in de MR. Monique
Debeij en Esther Verhees zijn gekozen tot nieuwe leden van de MR. Evelien Boerekamp (secretaris) heeft op 22
juli 2016 afscheid genomen van de MR. Tijs Corstens heeft op 22 november 2016 voor de laatste keer de
vergadering geleid als voorzitter. Chantal Janssen heeft zijn taak van voorzitter overgenomen. Monique Debeij
heeft de functie van secretaris op zich genomen. Dit zal hetzelfde blijven voor het aankomend schooljaar (20172018).
*Schoolgids
De schoolgids is aangepast en geactualiseerd. En daarna goed bevonden.
*Schoolplan
Het schoolplan is bekeken en goed bevonden.
Met name het doel ‘onderwijsvernieuwing’ is regelmatig besproken in de MR. De leerkrachten zijn erg tevreden
over de samenwerking met de Veerkrachtgroep. De verandering die men graag ziet in de manier waarop
onderwijs wordt gegeven gaat geleidelijk en met kleine stappen. Ook ouders en leerlingen worden erbij
betrokken d.m.v. een aantal interactieve middagen op school geleid door de Veerkrachtgroep. De MR geeft het
advies om in de nieuwsbrief regelmatig alle ouders op de hoogte te houden van de voortgang van dit proces.
Komend schooljaar zullen de stappen met de Veerkrachtgroep nog meer concreet vorm gaan krijgen.
Ander punt wat besproken is, is ‘Natuurlijk Bewegen’. Vooral in het begin van het schooljaar zijn sommige ouders
wat sceptisch omdat de gymles in de onderbouw geheel en in de bovenbouw gedeeltelijk, komt te vervallen. Er is
een informatieavond georganiseerd voor ouders waarbij uitleg wordt gegeven wat deze vorm van
beweegonderwijs inhoudt. De leraren ervaren ‘Natuurlijk Bewegen’ positief. Het komend schooljaar zal school
verdergaan met deze methode.
De methode ‘Wiswijz’ is dit schooljaar verder geïmplementeerd. Het is een pittige methode. De hoeveelheid stof
(per les) is minder maar er wordt dieper op een onderwerp in gegaan. Er wordt bij deze methode meer gerekend
‘in context’ (dus minder ‘plat’ rekenen) en er komt meer meten in voor.
Ook was er dit jaar op school weer veel aandacht voor het lezen. Leerrijk wil een echte ‘leesschool’ zijn en blijven.
*Eindtoets groep 8
Gekeken is of de eindtoets van groep 8 dit schooljaar anders kan (andere toets dan Cito of eventueel digitaal).
Besloten is dat de eindtoets dit jaar nog hetzelfde blijft. Volgend jaar wordt opnieuw bekeken of er voor een
andere eindtoets wordt gekozen (digitaal en/of adaptief).
*MR reglement
Dit document is aangepast en goed bevonden (2 jaar geldig).

*Uitslag veiligheid-/tevredenheidsonderzoek
Het meest opvallende aan de uitslag van dit onderzoek is het verschil in beoordeling tussen kinderen en ouders.
Kinderen voelen zich op school over het algemeen veiliger dan dat ouders dit doen. Omdat het onderzoek al
langer geleden heeft plaatsgevonden, wordt evaluatie (met name bij ouders) niet meer zinvol geacht. Bij een
volgend onderzoek zal gekeken worden of de uitslag beter/sneller geëvalueerd kan worden.
*Beoordelingsgesprekken
Dit jaar hebben de beoordelingsgesprekken van de leerkrachten in het voorjaar plaatsgevonden. De
leerkrachtgeleding is tevreden over de werkwijze en manier waarop de gesprekken met Anke plaatsvinden.
*Rapporten
De thermometer in het rapport (uitslag van de Cito LVS toetsen) is vervangen door een tabel met cijfers (I t/m V )
voor de verschillende onderdelen. Deze tabel is na het eerste rapport verder uitgelegd aan de ouders d.m.v.
grafieken bij het rapportgesprek. De oudergeleding van de MR heeft gevraagd om deze grafieken als bijlage toe te
voegen aan het rapport zodat het voor ouders duidelijker wordt wat de cijfers in de tabel betekenen. Verder
heeft de oudergeleding aangegeven dat het goed zou zijn het persoonlijke stukje in het rapport uitgebreider te
maken en daarin ook terug te komen op de afspraken van het kind-oudergesprek, dat aan het begin van het jaar
plaatsvindt. Dit alles zal volgend schooljaar aan de orde komen in de rapportcommissie.
*Begroting
Door verschillende veranderingen binnen Prodas, kwam de begroting veel later dan zou moeten. De
schoolbegrotingscijfers van augustus t/m december 2016 ontbreken.
Inmiddels is er een nieuwe systematiek binnen Prodas voor de begroting. Voorheen was er zowel een
schooljaarbegroting als een kalenderjaarbegroting. Nu is er voor gekozen om te werken met een
kalenderjaarbegroting en formatieplanning.
Carla Manders van Prodas is uitleg komen geven over de nieuwe systematiek van de begroting. De nieuwe
begroting heeft als uitgangspunten: transparant, betrouwbaar en eenvoud. Bovendien is een belangrijk
uitgangspunt dat elk kind binnen Prodas gelijke kansen moet hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal de begroting
voor volgend jaar duidelijker zijn omdat men dan beter kan vergelijken met deze begroting. De begroting is
ondertekend door de voorzitter van de MR.
*Formatie
Aan het einde van schooljaar 2016-2017 hebben 27 kinderen de school verlaten. Schooljaar 2017-2018 start met
198 kinderen, verdeeld over 9 groepen. Er zullen (tot nu toe bekend) 12 instromers bij komen. De MR heeft
ingestemd met de formatie met het vaststellen van de begroting.
Lisette Waals heeft in maart 2017 afscheid genomen van BS Leerrijk als onderwijsassistent. Er zal in het schooljaar
2017-2018 geen nieuwe onderwijsassistent worden aangesteld. De vrijgekomen ‘gelden’ zullen worden ingezet
voor de leerkrachten. Piet van Oosterhout en Hellen Verbugt hebben op het einde van het schooljaar afscheid
moeten nemen van BS Leerrijk. Er zullen in het schooljaar 2017-2018 twee nieuwe leerkrachten starten: Lisa
Damen en Marieke Henskens. De MR heeft geadviseerd ouders zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen van
deze wisseling.
*Vakantierooster en studiedagen
De vakanties zijn bekend gemaakt en de studiedagen vastgesteld.

*Overig
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
-Sociaal emotionele ontwikkeling kleutergroepen.
-Water drinken in de klas gedurende dag.
-Voor komend schooljaar is de MR van plan te gaan werken met een activiteitenkalender.
- Alle leden van de MR zijn 29 november aanwezig geweest bij de thema-avond van de GMR.
- Monique en Esther hebben in maart de ‘MR basis’ cursus gevolgd. Paula heeft in mei de ‘MR verdieping’ cursus
gevolgd.
-Chantal heeft 2 keer overleg gehad met de voorzitter van de OV en Anke. Dit hebben zij allen als positief en
nuttig ervaren.
-De laatste vergadering is gezellig afgesloten met de OV.
De MR heeft dit jaar als positief ervaren en heeft prettig samengewerkt; zowel de leden onderling als met de
directrice. We nemen uw menig als ouders/verzorgers absoluut ter harte en zullen u middels de website van
school blijven informeren over de activiteiten van de MR.

