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In het schooljaar ’15-’16 heeft de MR vijf keer vergaderd, op 6 oktober, 1 december, 
2 februari, 5 april en 21 juni. Iedere vergadering openden we met Schriftlezing en 
gebed. Onze afhankelijkheid van de Heere proberen we op deze manier gestalte te 
geven. 
  
In de eerste vergadering van 6 oktober begroetten we ons nieuwe MR-lid.  
Dhr. E. Klepper komt ons versterken in de oudergeleding.  
Voorafgaand aan deze vergadering is een afvaardiging van de MR aanwezig 
geweest bij gesprekken met twee leerkrachten die in aanmerking komen voor een 
hogere inschaling qua salariëring. We spraken met de MR hier verder over, in 
verband met de instemmingsplicht die de MR hierin heeft. Vanwege privacy kunnen 
we hier niet verder op ingaan. 
Jaarlijks wordt onze toestemming gevraagd voor de inhoud van de schoolgids. Voor 
dit jaar hebben we hier mee ingestemd. Het gaat om de volledige inhoud van de 
schoolgids, die digitaal te vinden is op de website.  
We namen deze avond afscheid van onze voorzitter Dhr. P. Nieuwpoort. Hij wordt 
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaren, we zijn hem veel dank verschuldigd. 
Na de pauze kiezen we een nieuwe voorzitter uit ons midden, Dhr. J. van der 
Klooster wordt gekozen.  
Er wordt een ingekomen brief behandeld vanuit de MR van S.B.O. de Wegwijzer. 
Vanuit de Wegwijzer worden zorgen geuit over de druk die vanuit het 
samenwerkingsverband wordt opgelegd. Het samenwerkingsverband dringt nl. aan 
op een fusie met S.B.O. Het Kompas. Na een bestuurlijke impasse in het 
Samenwerkingsverband is daar nu een interim bestuurder aangesteld om orde op 
zaken te stellen. We noemen het zorgelijk wanneer er straks niet meer voor 
Christelijk onderwijs gekozen zou kunnen worden voor leerlingen van onze school 
die uitstromen naar S.B.O.  
We namen kennis van de schoolfruit-actie waar onze school voor is ingeloot. Dit 
schooljaar kregen alle leerlingen 21 weken lang vers fruit op school. Natuurlijk een 
goede actie!  
Verder werden we op de hoogte gesteld over allerlei zaken die betrekking hadden op 
personeel of bestuur. 
  
De vergadering van 1 december was de gezamenlijke vergadering die we jaarlijks 
hebben met het schoolbestuur. De begroting van 2016 werd ter goedkeuring 
behandeld. Onze inhoudelijke vragen en opmerkingen over posten waar ons inziens 
op zou kunnen worden bezuinigd hebben we kunnen stellen en werden duidelijk 
beantwoordt. Het feit dat het leerlingenaantal (door krimp in de regio) in de komende 
jaren zal afnemen werd toegelicht in een visie die door het bestuur is opgesteld. 
  
In verband met het invoeren van de nieuwe leerlingenrapporten wordt ook onze 
goedkeuring gevraagd. De leerlingen zullen twee keer per jaar hun rapport 
meekrijgen. Dit wordt uitgereikt na het beoordelen van de CITO van januari en juni. 
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Het Schoolplan 2015-2019 wordt na toelichting van Dhr. Ruit ook goedgekeurd door 
MR. 
  
In de vergadering van  2 februari 2016 namen we kennis van een plan wat 
geschreven is met drie andere zelfstandige scholen op het eiland Goeree-
Overflakkee waarin de vervanging van de directie wordt gewaarborgd in geval van 
afwezigheid.  
De wijziging notitie Oudercontact wordt besproken. Het tweejaarlijkse bezoek wat 
ouders thuis krijgen van een leerkracht wordt met ingang van volgend schooljaar 
afgeschaft. Gesprek met de leerkracht kan nog altijd op verzoek van de ouder. Het 
welkomstbezoek wat betreft het eerste kind uit een gezin wat op 4-jarige leeftijd op 
school gaat beginnen blijft wel bestaan.  
De schoolwebsite wordt aangepast, zodat het ook voor Smartphone 
gebruikersvriendelijker zal worden.  
Personeelszaken die van belang zijn voor de organisatie worden besproken. 
  
Op 5 april werden we bijgepraat over de concept jaarstukken die jaarlijks worden 
voorgelegd in de ledenvergadering van de school. We stellen het als MR zeer op 
prijs, dat we ook hierin openheid krijgen, hoewel dit niet in ons takenpakket 
opgenomen is. Hieruit blijkt de openheid en transparantie van bestuur/directie naar 
de MR toe.  
Het protocol Sociale Media is vastgelegd, hierin is beschreven hoe leerkrachten en 
leerlingen op school met Sociale Media om behoren te gaan.  
De ouderavond wordt besproken, met name de lage opkomst van de laatste jaren. 
Op een ouderavond wordt er meestal een spreker uitgenodigd, maar als er slechts 
een zeer klein gedeelte van de ouders opkomt, moet nagedacht worden hoe we dit 
als school willen in gaan vullen. Aan de MR (met name de oudergeleding) de vraag, 
of wij nog adviezen hierover kunnen geven. De school wil er alles aan doen om in 
contact te blijven met de ouders, maar op welke manier kan hier het beste invulling 
worden gegeven?  
We stemmen in met het feit dat in het nieuwe schooljaar géén instroomgroep zal 
worden gestart. De 4-jarigen stromen in bij de bestaande groepen 1 en kunnen 
meteen 5 dagen naar school.     
De wet Werk/Zekerheid wordt per 1 juli 2016 in werking gesteld, de gevolgen hiervan 
voor onze school worden besproken.  
  
Tussen deze twee vergaderingen in wordt onze MR-voorzitter dhr. J. van der 
Klooster tijdens de jaarvergadering gekozen in het schoolbestuur, waardoor hij zijn 
voorzitterschap van de MR moet opzeggen vanwege belangenverstrengeling. De 
vacature voor de MR wordt kenbaar gemaakt in het informatiebulletin. 
  
In de MR vergadering van 21 juni wordt het formatieplan 2016-2017 besproken. 
Hierin staat kort gezegd welke leerkracht voor de groep komt en voor hoeveel uren, 
maar behelst nog meer zaken over de invulling van vrije uren en dergelijke. Het 
schijnt altijd weer een hele puzzel te zijn om dit goed in te vullen, zodat ook alle 
onderwijsuren benut kunnen worden. Dit wordt ook uitgewerkt in de jaar- en 
activiteitenplanning. De MR verleend goedkeuring aan beide stukken.  
De CITO voor de groepen 8 is op onze school bovengemiddeld gemaakt, daar 
mogen we dankbaar voor zijn, de school heeft nu voor het tweede jaar op rij een 
goede CITO uitslag, de schoolinspectie geeft nu weer groen licht voor onze school. 
We spreken als MR de verwachting uit dat deze lijn mag en kan worden doorgezet.  
  
Voor de vacature in de oudergeleding heeft één persoon zich aangemeld, nl. dhr. 
A.J. Tanis. We vragen ons af hoe we dit willen oplossen. In een tijdschrift over de MR 
die we tweemaandelijks krijgen toegestuurd, stond een artikel over MR-verkiezingen, 
waaruit naar voren kwam dat wanneer er niet meer dan één kandidaat is, dat de MR 
deze persoon voorstelt aan de ouders. Die hebben dan alsnog mogelijkheid om zich 



verkiesbaar te stellen naast deze persoon. Deze procedure hebben we ingezet 
voordat de zomervakantie begon. De uitslag van deze procedure wordt aan het begin 
van het nieuwe schooljaar bekeken.  
We moeten deze avond weer afscheid nemen van twee trouwe MR-leden.  
Mevr. A.J. Wijnands kan vanwege haar pensionering niet meer deel blijven nemen 
aan de MR en dhr. D.C. van Dam stelt zich niet meer herkiesbaar aan het einde van 
een periode van drie jaar. Ook zij worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de 
MR, waar zij ook de belangen van hun collega’s vertegenwoordigd hebben. Wegens 
dit vertrek uit de personeelsgeleding zijn vanuit het personeel gekozen mevr. K.B. 
Klink en mevr. K. Grinwis.  
  
Dit schooljaar hebben we van vier MR-leden afscheid genomen. Hiermee is een 
groot deel aan parate kennis en informatie inzake de MR verdwenen. Gelukkig 
kunnen we ook vermelden dat alle vacatures in de tussentijd zijn opgevuld. Door 
middel van het volgen van cursussen proberen we het kennisniveau van de MR op 
peil te houden. 
  
 

 


