Jaarverslag 2014 – 2015
Medezeggenschapsraad
Openbare Basisschool De Octopus

1

Inhoud
Inhoud…………………………………………………………………...………………………………………………………………………….2
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
MR openbare basisschool De Octopus.................................................................................................... 3
Schooljaar 2014-2015 .............................................................................................................................. 4

2

Inleiding
Dit is het jaarverslag 2014-2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare
basisschool De Octopus. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten en
de resultaten in het schooljaar 2014-2015. Deze verantwoording is openbaar: vandaar dat het
verslag na de jaarvergadering van de MR op de website van de openbare basisschool De
Octopus wordt gepubliceerd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit houdt in
dat de MR de schoolleiding adviseert en, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan
voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, Annemiek
van Zon, regelmatig de MR-vergaderingen bij; zij kan de onderhavige zaken zelf het best
voorleggen en toelichten.
Lopende het schooljaar is de MR zes maal bijeen geweest. Dit jaar zijn uiteenlopende zaken
aan de orde gekomen, de meeste keren ieder jaar terug op de agenda: de schoolgids, het
formatieplan, het budget (“hoeveel geeft de school uit aan wat?”) en de kennisgevingen vanuit
de GMR. De GMR is een overkoepelende MR voor alle scholen aangesloten bij de SOPOH
(Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer).
Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een indruk geven van alle
besproken zaken, openbaar. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder en collega is van
harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. De data staan op de kalender.

MR openbare basisschool De Octopus
De openbare basisschool De Octopus maakt samen met 21 andere basisscholen onderdeel uit
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). Elk van deze
scholen heeft een eigen MR. Maar de stichtingsstructuur houdt in dat een aantal onderwerpen
bij het bestuur van de stichting zijn belegd; de zogenaamde bovenschoolse zaken. Dat doet
echter niets af aan de rechten van ouders en personeel om daar instemming of advies over te
geven en dus is er ook op het niveau van de SOPOH een MR ingericht. Deze zogenaamde
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) bestaat uit vertegenwoordigers van
zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de SOPOH-scholen.
De MR van De Octopus bestond in het schooljaar 2014-2015 uit de volgende personen:
Oudergeleding
Naam
José Tigchelaar
Petra Gaalman
Jeroen van Mierlo
Marco Jonkhout

Rol
Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid

Personeelsgeleding
Naam
Ellen van Eekeren
Tanya Jansen
Nicolette Roumimper
Ellen Vrijman

Rol
Secretaris
Lid
Lid
Lid

MR leden
De MR bestaat in principe uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De zittingstermijn van een lid is
drie jaar, waarna een herverkiezing kan plaatsvinden.
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Schooljaar 2014-2015
De MR is zes keer bij elkaar geweest in reguliere vergaderingen. De vergadering van
27 oktober 2014 was een algemene avond. Tijdens deze avond traden er leden af en kon de
MR nieuwe leden voorstellen.

Onderwerpen die aan bod zijn geweest in één of meerdere reguliere vergaderingen:
Ouderbetrokkenheid
Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek van het vorig schooljaar had de MR
toegezegd tijd in te vullen met het streven naar meer bekendheid bij de ouders. Omdat dit niet
klaar is na één jaar,was het dit jaar een terugkerend item.
Tijdens een vorige jaarvergadering hebben we het gehad over meer aanwezig zijn bij, en
spreken op bijeenkomsten, dat hebben we gedaan en zullen dat ook komend jaar doen. De MR
is aanwezig tijdens de info-avond voor nieuwe ouders, maar ook op bijvoorbeeld de “open
dag”.
Op 01-01-2014 kregen we een nieuwe website en kunnen de notulen op de site gezet worden.
Het sturen van een brief naar nieuwe ouders om ons voor te stellen blijven we ook komend
jaar doen. De naamkaartjes van de MR-leden die bij de klassen hangen, als de leerkracht of
een kind van een MR-lid in die groep zit, zult u ook dit jaar zien.
Na een MR-vergadering schrijft één van de MR-leden een kort stukje voor de info-brief zodat
iedereen op korte termijn weet waar we in de vergadering over hebben gesproken.
GMR
De MR heeft afgelopen jaar bezoek gehad van de GMR en het plan is dit zo te houden om de
afstand tussen de GMR en de MR te verkleinen.
Ellen van Eekeren is per 01-07-2015 lid geworden van de GMR zodat we nu een kort lijntje
hebben. Zij zal komende algemene avond uit de MR gaan.
Werkgroepen
Op school zitten de teamleden in werkgroepen. De MR krijgt verslag vanuit de werkgroepen
en de oudergeleding is deel uit gaan maken van sommige werkgroepen om de communicatie
te verbeteren.
In het schooljaar 2014-2015 hebben we zitting gehad in de werkgroep Communicatie.
Ook het komende jaar maken de MR leden deel uit van werkgroepen van de school.
Schoolbezoek
Ook dit jaar heeft de Octopus bezoek gekregen van een andere school en is er een delegatie
naar een andere school gegaan.
De bezoekende school kijkt in de ontvangende school naar punten/dingen die veranderd
zouden moeten worden en welke punten sterk zijn en die zij in hun eigen school zouden
willen invoeren.
Ieder jaar bezoek de school een andere school en krijgt bezoek van weer een andere school.
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Andere onderwerpen
Naast bovenstaande onderwerpen heeft ook een groot aantal punten de revue gepasseerd
waaronder het schoolplan, de open dag, het vakantierooster, het jaarplan, het koersplan, het
buurtoverleg, interessante artikelen uit de magazines en de formatie.
In de sollicitatiecommissie zaten een ouder én een leerkracht uit de MR om mee te helpen
zoeken naar een nieuwe directeur voor de Octopus.
Namens de MR
Ellen van Eekeren
Secretaris MR Openbare basisschool De Octopus
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