Jaarverslag MR OBS De Driehoek 2017-2018
Geachte ouders / verzorgers en medewerkers van OBS De Driehoek,
Met dit jaarverslag wil de medezeggenschapsraad van onze school u op de hoogte brengen van onze
bezigheden van het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag staat op de agenda van de MRjaarvergadering die plaatsvindt op dinsdag 9 oktober van 19:00-20:30 in het schoolgebouw. Hierbij
nodig ik u alvast uit daarbij aanwezig te zijn.
Warmteklachten
Zonder twijfel het meest belangrijke agendapunt op de MR-vergaderingen van het afgelopen jaar. Op
verschillende manieren heeft de MR samen met de directeur van onze school, dhr. van den Broek,
aandacht gevraagd voor de problemen met het binnenklimaat van de school. Onder andere het
inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad, het bestuur van OZHW
aangesproken om verantwoordelijkheid te nemen, het sturen van een brief aan de
onderwijsstichtingen en wethouder voor hun gezamenlijk overleg en in de lokale krant ‘De Schakel’
ons ongenoegen geuit. Toch hebben we nog steeds geen harde toezegging over een structurele en
acceptabele oplossing. U kunt erop rekenen dat dit onze aandacht zal blijven krijgen. Wanneer er
niet op korte termijn een oplossing is zullen we onze acties verder opschroeven. Daar hebben we u
allen hard bij nodig. Graag nodig ik u uit om uw ideeën over mogelijke vervolgacties met ons te delen
op de jaarvergadering! Het gaat uiteindelijk om onze kinderen en leerkrachten.
Samenstelling MR
Tijdens het afgelopen schooljaar heeft de MR een wisseling in de samenstelling gehad. Door
verhuizing hebben mevr. Marijke Brand en dhr. David Groos de oudergeleding van de MR helaas
moeten verlaten. Na de vorige verkiezing was er nog 1 kandidaat, mevr. Leonie de Kruijff-Donker, die
de eerste vacante plaats kon invullen. Voor de tweede vacature heeft de MR een
belangstellingsinventarisatie uitgeschreven. We zijn blij te vermelden dat dhr. Muttalip Metin zich
beschikbaar heeft gesteld. Omdat er maar één aanmelding was heeft er uiteindelijk geen verkiezing
plaatsgevonden. Op stichting niveau (OZHW) bestaat nog een gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad (GMR). Tot op heden heeft mevr. Angelique Snoei daar de MR
vertegenwoordigd. Vanuit onze school heeft mevr. Leonie de Kruijff-Donker zich hiervoor
beschikbaar gesteld. Indien er vanuit andere medezeggenschapsraden binnen de stichting geen
kandidaten voorgedragen worden, zal zij automatisch de plaats van mevr. Angelique Snoei invullen.
Indien er wel andere aanmeldingen zijn, zullen er GMR verkiezingen gehouden worden. Uiteraard
willen wij bij deze graag de gelegenheid nemen om alle voormalig leden te danken voor hun inzet!
Op diverse momenten bent u gedurende het jaar op de hoogte gesteld van MR-bezigheden. Dit
hebben wij gedaan middels de nieuwsbrief en Parro. Ook in dit schooljaar zullen dit de belangrijkste
informatiekanalen van de MR zijn. We maken graag nog van de gelegenheid gebruik om u aan te
geven dat onze vergaderingen openbaar zijn. Hoe blij we ook zijn met de huidige samenstelling, we
zouden graag zien dat er meer belangstelling zou zijn. Het schooljaar 2018-2019 is conform het
reglement het laatste jaar van de zittingstermijn van mevr. Leonie de Kruijff-Donker en dhr. Peter de
Vries. Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat de MR doet, kom een keer langs bij een vergadering of
spreek de leden aan! Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere zaken die volgens u aandacht van
de MR nodig hebben!
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
In het schooljaar 2017-2018 heeft er een RI&E plaatsgevonden. De Risico Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E) is een onderzoek naar enerzijds knelpunten en anderzijds verbeterpunten op het gebied van
arbeidsomstandigheden. Het doel ervan is een beeld te krijgen van de risico’s, die deze knelpunten

met zich mee kunnen brengen. Deze risico’s kunnen liggen op het gebied van: veiligheid (bijv.
situaties die leiden tot ongevallen), gezondheid (bijv. situaties waardoor mensen ziek kunnen
worden) en welzijn (psychosociale arbeidsomstandigheden).
Er zijn een aantal verbeterpunten aangedragen waar het team van de Driehoek meteen mee aan de
slag is gegaan. Andere punten vragen meer tijd of liggen buiten de directe invloedsfeer van het team.
De MR houdt de RI&E daarom voorlopig op de agenda.
Werkdrukvermindering
Landelijk is geld ter beschikking gesteld waarmee iedere school een maatregel kan nemen om de
werkdruk voor de leerkrachten te verminderen. Het team heeft daar met elkaar een oplossing voor
gezocht en gevonden. Er is op maandag, dinsdag en donderdag een conciërge aan het werk in de
school. Elke leerkracht heeft extra tijd gekregen om administratieve werkzaamheden uit te voeren.
De klas wordt op die momenten overgenomen door voor u bekende leerkrachten namelijk mevr.
Wendy de Vries of mevr. Danielle de Ronde.
Budgetbeheer ouderbijdrage
Vanuit het verleden was het de gewoonte dat de MR, naast het vaststellen van de hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage, ook het budget beheerde van de activiteiten die ermee werden betaald.
Deze taak wordt nu overgenomen door de activiteitencommissie AC die ook de activiteiten
organiseert.
Hoofdluisprotocol
De MR heeft geïnventariseerd bij alle ouders / verzorgers of er behoefte is aan een
hoofdluisprotocol. Uit de inventarisatie bleek dat deze behoefte niet bestaat. Een protocol wordt
daarom ook niet gemaakt. Op de website van de school zal informatie worden geplaatst hoe om te
gaan met hoofdluis.
Integraal Kind Centrum (IKC)
De partijen in IKC Nova hebben dit jaar vooral verdere afstemming en samenwerking met elkaar
gezocht. Zo worden de (pedagogische) visies en de missies van de verschillende organisaties met
elkaar afgestemd. Ook in administratie en communicatie wordt er samengewerkt.
Advies- en instemmingsaanvragen
Alle aanvragen voor advies en instemming zijn positief verlopen. Hierover zijn verder geen
bijzonderheden te vermelden.
Leerlingenraad en KIVA
De MR probeert om met signalen uit de leerlingenraad de sociale omstandigheden op school te
verbeteren. Met het onderwerp Kiva heeft de MR een eerste start gemaakt, door de
leerlingenraad te vragen hoe KiVa onder hen wordt ervaren. Met de uitkomsten hiervan zijn/gaan we
in gesprek met school om dit te evalueren.
Betrokkenheid ouders / verzorgers
De MR en het schoolbestuur zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid van ouders / verzorgers
belangrijk is voor de school. Het team is erg blij met ouders die helpen als leesouder, actief zijn in de
activiteitencommissie of op een andere manier een bijdrage leveren aan de school. Het gebruik van
de Parro-app helpt het team om ouders makkelijker te bereiken. Vindt u dat de binding met de
school nog beter kan? Dan horen we graag uw ideeën! Dit kan bijvoorbeeld op de jaarvergadering!
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