Jaarverslag MR 2016 - 2017
Vergaderingen
Wij zijn dit schooljaar meerdere keren bij elkaar gekomen.
De vergaderingen bestonden deels uit werkvergaderingen (alleen Mr leden) en de overige
vergaderingen zijn gevoerd in aanwezigheid van de directie, die ons van de benodigde
informatie voorzag.
MR Leden:
Emil Leemreize (voorzitter)
Berthe Lies Dijkstra (notulist)
Edo Krebs (penningmeester)
Freek Verkerk
Wilma Hofs
Hanny Geven (secretaris)
Riny van Mourik (secretaris)
Secretariaat: taken zijn verdeeld.

OR
Wij werden gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van de vergaderingen van de
ouderraad uit Sinderen en Varsseveld. Wij ontvingen de notulen. Op verzoek was een MR lid
bij de OR vergadering aanwezig.
GMR
Berthe Lies Dijkstra en Hanny Geven vertegenwoordigen onze school in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Paraat. Zij brachten verslag uit van de
vergaderingen en activiteiten van het bestuur.
Visie/ Missie
Gedurende het schooljaar hebben wij ons bezig gehouden met ons werkplan.
Het werkplan hebben wij regelmatig bekeken of de veranderingen binnen school nog bij ons
werkplan past.

De insteek van ons is: met de directie meedenken over de diverse zaken die ter tafel komen.
De voorzitter zal daartoe voorafgaand aan elke vergadering een overlegmoment met de
directie hebben om de agendapunten te bespreken.
Samenwerking met de Leemvoort te Westendorp:
Voor de groepen 4,5 van OBS Op Koers Varsseveld en Sinderen en OBS Leemvoort te
Westendorp is een sportdag georganiseerd. De bovenbouwgroepen zijn samen naar Het
Rijksmuseum geweest in Amsterdam. Verder kwam een groep leerlingen van de Leemvoort
bij ons op school om samen met onze leerlingen de creatieve lessen te volgen. Dit wordt
komend schooljaar voortgezet.
Huishoudelijk reglement/statuten:
Ons huishoudelijk reglement/statuten en het toehoorders reglement hebben we tegen het licht
gehouden, indien nodig wijzigingen doorgevoerd en daarna vastgesteld.

IKC
We zijn als MR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de plannen voor de
verbouw van onze school. Deze plannen werden regelmatig besproken omdat de huisvesting
van Humanitas aan de nodige, strengere eisen moet voldoen. We zien de komst van
Humanitas met vertrouwen tegemoet. We verheugen ons op de samenwerking.
Continurooster:
Voor de ouders is er in het vorige schooljaar een voorlichtingsavond georganiseerd over wat
een continurooster inhoudt. Deze avond werd verzorgd door Klaas Jurjens. Klaas Jurjens
heeft ons ook verder in het proces begeleid. Na deze avond is er een werkgroep opgericht
bestaande uit ouders, leerkrachten en directie. Enkele MR leden zaten als ouder/leerkracht
ook in de werkgroep. De werkgroep is meerdere keren bij elkaar gekomen en heeft een
gedegen stuk met aanbevelingen gepresenteerd. Nadat het plan van de werkgroep tot in de
details uitgewerkt was, is het ter goedkeuring aan de MR aangeboden. Volgend schooljaar
start OBS Op Koers met het continurooster.
Website:
Vanaf volgend schooljaar zullen alle benodigde documenten op de website staan. Agenda’s,
notulen en aanverwante zaken en documenten zijn dan snel te vinden.
Wat verder ter tafel kwam.
Nascholingsplan, begroting 2017, het jaarplan 2016 – 2017, schoolplan 2015-2019,
mediawijsheid, leerlingenaantal/ontwikkelingen,kwaliteit van het onderwijs, plusklas
zorgplan, verkiezingen, taakbeleid, ontwikkelen naar vermogen worden behandeld.
Het vakantierooster en het formatieplan 2017 – 2018 is voorgelegd en iedereen gaat akkoord.

Verkiezingen mei 2017.
Ouders.
De oudergeleding bestaande uit Emil Leemreize, Berte Lies Dijkstra, Freek Verkerk hebben
zitting in de MR. Berthe Lies Dijkstra is aftredend en niet herkiesbaar. Er was één kandidaat.
Rian Jentink is in de MR gekomen.
Leerkrachten
Hanny Geven, Wilma Hofs, Kim Klaver en Riny van Mourik zullen de MR
vertegenwoordigen

Riny van Mourik
Secretaris MR

