Jaarverslag MR OBS Het Eiland 2016 – 2017
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool ‘Het Eiland’ presenteert hierbij het jaarverslag. Het
jaarverslag is bedoeld om als MR-verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 20162017. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten
van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft het verslag een informerende functie
richting het bestuur van Zaan Primair waar de school deel van uit maakt.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR de volgende samenstelling:






Aytaç Tekintürk, voorzitter en secretaris van de MR en afgevaardigde namens de ouders
Fred Sas, afgevaardigde namens de ouders
Nancy Weema, afgevaardigde namens de ouders
Ivanka van Herwijnen, afgevaardigde namens het personeel
Daphne Melk, afgevaardigde namens het personeel

Daar de oudergeleding door drie ouders vertegenwoordigd is en het personeel geen 3e lid kon leveren is
besloten dat een van de ouders (Nancy Weema) geen stemrecht heeft in situaties waar gestemd moet worden.
Bijeenkomsten
In het schooljaar 2016 - 2017 heeft de MR 6 keer vergaderd. Elke vergadering is de directie, in de persoon van
Nicole van Kan en later Pim de Jong, aangeschoven om toelichting te geven over verschillende onderwerpen of
te overleggen. De MR-verslagen zijn de vinden op http://www.obsheteiland.nl/medezeggenschapsraad-mr/
Door het plotselinge vertrek van de directrice, Nicole van Kan, en de daaruit ontstane situatie hebben een
aantal MR overleggen in het teken gestaan van deze situatie.
Na het vertrek van Nicole van Kan hebben naast de reguliere MR overleggen gesprekken plaatsgevonden
tussen de oudergeleding van de MR en de clusterdirecteur van Zaan Primair. Hier is geen verslag van gemaakt.
Besproken onderwerpen
Hierbij een overzicht van onderwerpen die onder andere in de MR zijn besproken:











Vanuit de school aangeleverde –jaarlijkse- stukken als begroting, schoolgids, jaarplan en vakantiejaarplan zijn besproken en goedgekeurd door de MR.
Het regelement van de MR met daarin onder andere de activiteiten en bevoegdheden van de MR met
o.a. advies- en instemmingsrecht is door de voorzitter en directeur besproken en ondertekent.
Het proces rondom het vertrek van de directeur.
Toetsen van het beleid.
Het goedkeuren van de groepsindeling voor 2017-2018.
Het bespreken van het rapport van de onderwijsinspectie.
De stand van zaken rondom passend onderwijs.
De CITO-uitslagen van OBS Het Eiland.
De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek.
De gang van zaken rondom de verdere implementatie t.a.v. de nieuwe visie.

Gevraagd en ongevraagd advies





Vanuit de oudergeleding is een brief opgesteld gericht aan het bestuur van Zaan Primair waarin o.a. de
zorgen worden geuit en kritische vragen worden gesteld rondom het vertrek van directeur, Nicole van
Kan.
Door de MR is input geleverd bij de evaluatie van de interim-directeur, Pim de Jong, t.a.v. zijn
definitieve benoeming.
Vanuit de MR is een afgevaardigde in de op te zette stuurgroep t.a.v. de visie van de school, dit moet
het volgend schooljaar gestalte gaan krijgen.

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Heeft u
onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw
opmerkingen en vragen aan ons te mailen.
De zittingstermijn van de huidige medezeggenschapsraad van o.a. de oudergeleding van de MR loopt na het
schooljaar 2017-2018 af. De oudergeleding van de MR heeft dan ook in het schooljaar 2018-2019 vacatures. De
MR zal in het schooljaar 2017-2018 op zoek gaan naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen stellen
voor deze vacatures.
De MR is altijd bereikbaar via het e-mailadres mr@obsheteiland.nl.

