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De MR was samengesteld uit:
Twee leerkrachten: Arianne van Gelder(GMR) en Phia Klip (vz)
Twee ouders: Ingrid Baks (secr) en Sabrina Keinemans
Marieke Spruijt nam aan de meeste besprekingen deel. Zij vertegenwoordigt hierin Stroomm.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar; hier is geen gebruik van gemaakt.
Dit schooljaar heeft de MR 5 keer vergaderd.
De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen en activiteiten:

•Tijdens de jaarlijkse informatieavond van de OV heeft de MR de ouders geïnformeerd middels het
jaarverslag van het schooljaar 2014/2015. Daarnaast zijn de agenda’s en de notulen steeds op de site van
de school gezet.
• Op de teldatum van 1 oktober 2015 telden we 85 leerlingen, helaas is er een geringe instroom. Mede
hierom is besloten meer aandacht te geven aan de PR voor onze school d.m.v. het plaatsen van foto’s en
stukjes tekst in de lokale kranten. Het probleem van de krimp is ook aangekaart bij Esmee Smit van
Stroomm.
• In het kader van de nieuwe CAO voor het onderwijs moet de werkdruk voor de leerkrachten verlaagd
worden. Er is in het team besloten om activiteiten die buiten de groepen plaatsvinden te beperken of te
vereenvoudigen, ook zal geprobeerd worden activiteiten te combineren.
• Binnen de MR is naar aanleiding van het vorige onderwerp ook de discussie gevoerd over de inzet van
ouders voor taken die bij de school horen. De leerkrachten hebben benadrukt dat het in deze nooit om
vertrouwensinformatie gaat en dat hulpvragen naar ouders altijd als vrijwillig gezien moeten worden. Omdat
dit niet altijd zo ervaren wordt zullen ouders hierover beter geïnformeerd gaan worden.
• Vanuit onze MR vertegenwoordigt juf Arianne onze school in de GMR. Omdat er binnen de GMR
tegenwoordig ook nog gewerkt wordt met themaraden is dit voor een kleine school als de onze een
behoorlijke belasting en gaan wij op zoek naar een mogelijkheid om deze taak te delen met een andere
kleinere school.
• Na de informatie die gegeven werd door Sabrina, heeft de school meegedaan aan de actie
“Kinderzwerfboek”. Alle leerlingen hebben minimaal één boek meegekregen voorzien van een speciale
sticker en als het goed is “zwerven” deze boeken nog steeds rond.
• Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Voor leerlingen die passend
onderwijs nodig hebben kunnen er bepaalde arrangementen aangevraagd worden, maar het blijkt vaak
moeilijk deze arrangementen in te vullen, bijvoorbeeld omdat er geen beschikbare leerkrachten zijn. Naar
aanleiding van deze berichten in de media is in de MR besproken dat dit bij ons op school nog niet tot
problemen heeft geleid.
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• Ons digidock met laptops is afgeschreven en zowel binnen het team, de MR en de GMR is het onderwerp
ICT besproken. Hier is uit naar voren gekomen dat gezamenlijke inkoop van ICT met alle Stroomm scholen
wel wenselijk is m.b.t. kostenbesparing en delen van kennis en ervaringen. Helaas is het niet gekomen tot
een gezamenlijke inkoop. Voor het nieuwe schooljaar zijn 16 nieuwe laptops (chromebooks) aangeschaft.
• De MR heeft de jaarbegroting goedgekeurd en op verzoek hebben zij een specificatie van de ICT lasten
gekregen en besproken.
• De BSO is gestart en de feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 21 april tijdens “Den Boogerd in
actie”. Wij hopen dat er snel meer aanmeldingen zullen volgen. Er is veel flexibiliteit bij Kanteel en er
worden zowel in als buiten de school leuke activiteiten ondernomen.
• De Open dag in april had dit jaar een andere opzet gemaakt door juf Natascha en juf Phia na suggesties
van o.a. het team, MR en OV. De opkomst was verrassend en hier zijn we erg blij mee.
• De MR heeft het vakantierooster goedgekeurd. Wat betreft het vakantierooster horen wij bij regio zuid en
hanteren de data die zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in overleg met alle basisscholen en
met het Cambium. Dit rooster loopt ook parallel aan de vakanties in Den Bosch en Maasdriel.
• Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de MR weer een “luizenbrief” verspreiden, luizen worden vaak in
de vakantie opgedaan.
• Na een discussie en toelichting van Juf Marieke en de teamgeleding van de MR, is de formatie voor het
schooljaar 2016-2017 goedgekeurd, Ondanks een krimp opdracht van WTF 0,3 is het gelukt om toch weer
te kunnen starten met 4 combinatiegroepen.
• De MR is erg blij met het besluit van Sabrina Keinemans om de komende 3 jaar lid van de MR te blijven.
• Aan de MR is meegedeeld dat:
- de pannakooi is geplaatst en met veel plezier gebruikt wordt.
- het team 2 studiemiddagen gevolgd heeft voor een bijscholing hoe om te gaan met meerbegaafde
kinderen. Op school is een Pittige-plus-kast aanwezig met materialen voor deze kinderen.
- juf Janneke na de geboorte van haar zoon Tiemen haar werk voor 3 dagen per week weer heeft hervat.
- het team een cursus “kindgesprekken voeren” heeft gevolgd.
- er een nieuwe methode voor het technisch lezen is aangeschaft welke vanaf schooljaar 2016-2017
gebruikt gaat worden in de groepen 4 t/m 8.
- het team een scholing “positieve groepsvorming” heeft gevolgd.
De MR is trots op alles wat er dit afgelopen jaar weer bereikt is, maakt zich wel zorgen om het afnemende
leerlingaantal van onze school, maar is verheugd over het feit dat er inmiddels ook nieuwe leerlingen
aangemeld zijn voor de midden- en bovenbouw. Voor sommigen zal de start van het nieuwe jaar best even
spannend zijn, een andere juf, een andere combinatiegroep of zelfs een andere school. Daarnaast is er
weer de uitdaging van een nieuwe methode voor het lezen. Zo blijft onze school zich vernieuwen en
verbeteren.
Namens de MR
Phia Klip
voorzitter
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