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De MR was samengesteld uit:
Twee leerkrachten: Natascha Bogers 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 4 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 2016/2017. Daarnaast zijn de agenda en de notulen van de vergaderingen
op de site van de school gezet.
• Naar aanleiding van de landelijke stakingsdag op 5 oktober is de werkdruk binnen het onderwijs ook in de
MR en in de GMR regelmatig besproken. De MR is van mening dat het verlagen van de werkdruk niet
alleen vanuit het ministerie van onderwijs, maar ook binnen ons team nog eens goed bekeken dient te
worden. Ook de oudergeleding van de MR gaf aan dat het grote aanbod van activiteiten in bepaalde
periodes van het schooljaar te veel vraagt van de kinderen en hun ouders. Dit houdt in dat de vele taken
die door ons (kleine) team vervuld worden, nog beter op noodzakelijkheid beoordeeld zullen worden. Indien
mogelijk zullen bepaalde taken minder frequent uitgevoerd of vereenvoudigd worden en andere taken
wellicht geschrapt.
• De herziene MR statuten en het huishoudelijk reglement van onze MR zijn goedgekeurd en ondertekend.
• Na de herfstvakantie is er gestart met de luizencontrole, de ervaringen zijn tot nu toe zeer positief.
• Sabina Biesheuvel heeft, naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van november 2017,
aangegeven dat zij onze school wil vertegenwoordigen in de GMR. Informatie vanuit de GMR of themaraad
komt zij regelmatig bij ons in een MR vergadering toelichten. De MR is erg blij dat Sabina deze taak op zich
heeft willen nemen.
• In het najaar is er weer een tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitslag van dit onderzoek is
besproken binnen de MR. We mogen trots zijn op de sterke kanten van onze school, zoals onder andere
ons pedagogisch klimaat, het schoolklimaat en de didactiek. De verbeterpunten hebben de komende
periode onze aandacht.
• In januari heeft de MR overleg gehad met de OV, de onderwerpen waren de opendag en een
gezamenlijke thema avond. De opendag was ook dit jaar weer een succes. Met dank aan Claudia, Diana
en Ingrid die namens de OV en MR aanwezig waren.
Bij gebrek aan een goed onderwerp en aan tijd om e.a. te organiseren is er afgelopen schooljaar geen
thema avond geweest.
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• De MR heeft de jaarbegroting besproken en goedgekeurd.
• De kosten van het schoolkamp stonden ook dit jaar weer op de agenda. De ouderbijdrage is al jaren niet
kostendekkend en het te kort wordt steeds door school aangevuld. Het streven om deze bijdrage niet te
verhogen blijft gehandhaafd. Samen met het team wordt gezocht naar een oplossing.
• Op vrijdag 17 mei is er een inspectiebezoek geweest op onze school. De inspecteur heeft gekeken naar
de volgende standaarden; Zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, resultaten, kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur. De inspecteur was zeer tevreden.
• 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.
• Binnen de MR was juf Phia als teamgeleding aftredend en niet herkiesbaar. Haar taak wordt
overgenomen door juf Marjoleine. De MR is erg blij dat Juf Marjoleine deze taak wil overnemen.
Juf Phia zal gedurende het zwangerschapsverlof de taak van Juf Natascha binnen de MR vervangen.
• Na een toelichting van de teamgeleding van de MR, is de formatie voor het schooljaar 2018-2019
goedgekeurd. Ook komend schooljaar starten we met 4 combinatie groepen.
Juf Roos vervangt juf Natascha tijdens haar verlof. Juf Eva zal 2 ochtenden per week ondersteunende
taken verrichten binnen de groepen van de onderbouw. Inmiddels is bekend dat met het geld dat
beschikbaar is gekomen in het kader van de verlaging van de werkdruk, juf Frannie 3 ochtenden per week
ondersteunende taken zal verrichten binnen de groepen van de bovenbouw.
• We hebben dit schooljaar afgesloten met 85 leerlingen die waren verdeeld over de combinatiegroepen
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De leerlingen van groep 8 wensen wij heel veel succes in het voorgezet onderwijs.
De MR is heel trots op de uitkomsten van zowel het tevredenheidsonderzoek als het inspectiebezoek en is
zeer tevreden met alles wat we ook dit jaar weer allemaal bereikt hebben.
We zijn erg blij dat juf Marieke gezond en wel haar werkzaamheden weer kan hervatten en we hopen juf
Natascha na haar zwangerschapsverlof in januari 2019 weer terug te zien.
Namens de MR
Phia Klip
(oud)voorzitter
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