Jaarverslag MR
2016-2017

Voorwoord
Als MR kijken we terug op een schooljaar waarin de MR veel werk heeft verzet samen met directie,
leerkrachten en ouders. Zo zijn we trots op de voortgang in het nieuwbouwproces, de verhuizing
naar de tijdelijke locaties, het eerste jaar waarin gewerkt is met De Vreedzame School en de
ouderavond over dit thema in april 2017.
In dit verslag laten we het team en de ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Volle Leven
weten wat er zoal besproken en gedaan is in de MR in het schooljaar 2016-2017.
Namens de Medezeggenschapsraad,
Esther Verheijen
Voorzitter MR
Jikke Slijkhuis
Secretaris

Wat is de MR?
Elke basisschool is volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht een
Medezeggenschapsraad - MR - te hebben die bestaat uit personeelsleden van de school en ouders.
De MR heeft de taak om beleidsvoorstellen op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie te
toetsen voordat deze binnen de school uitgevoerd worden. Hierbij heeft de MR advies- en
instemmingsrecht, deze zaken zijn wettelijk vastgelegd, en hiertoe heeft de MR ongeveer 1 keer per
6 weken overleg met de directie. De MR kan ongevraagd haar mening geven en heeft het recht om
vragen te stellen. Onze MR richt zich met name op beleidszaken in en rondom de school en stelt het
belang van het kind centraal.
Wat doet de MR?
De MR vertegenwoordigt het personeel, de ouders en de kinderen van onze school. Onze MR werkt
volgens een jaaragenda met onderwerpen die aansluiten bij het werkplan van de directie, zoals
onderwijsinhoudelijke zaken, financiële kwesties en personeelsbeleid. De MR volgt de
ontwikkelingen op school, stelt zich op de hoogte van de plannen vanuit gemeente en overheid en
bespreekt beleidszaken, besluiten en plannen met de directie.
Onze MR neemt het initiatief om vragen te stellen en zo nodig derden (deskundigen) in te schakelen
om duidelijkheid en/of opheldering te verkrijgen, met als doel zo goed mogelijk invulling en
uitvoering te geven aan haar taak.
Het belang van de MR
De MR kan een brug vormen tussen directie en personeel/ouders. Bij belangrijke ontwikkelingen in
en rondom de school kan de MR een klankbord zijn voor de directie en kan de MR een standpunt
innemen en daarover adviseren of instemmen. De MR kan veranderprocessen op school
ondersteunen, mede door draagvlak te creëren.
Onze MR levert een bijdrage aan een hechte samenwerking tussen directie, personeel en ouders.
Daarnaast werkt de MR mee aan het optimaliseren van het klimaat op school in het belang van de
kinderen en het team.
Visie
De MR is van mening dat het creëren van de veilige, fijne school voor onze kinderen voor nu en voor
in de toekomst een gezamenlijk doel is dat bereikt wordt door de inzet van en samenwerking tussen
de leden van de MR, directie, leerkrachten en ouders.
De wens om samen te werken aan een fijne en veilige school voor onze kinderen, is sterk
vertegenwoordigd in de MR van OBS Het Volle Leven.
Missie
De MR heeft er dan ook haar missie van gemaakt om naast de directie te staan en als een
gelijkwaardige gesprekspartner allerlei beleidsplannen te bespreken, te toetsen en actief mee te
denken. Hierbij wil de MR zoveel mogelijk gebruikmaken van de input, inzet en deskundigheid van de
ouders. Immers, een goede school creëren wij met zijn allen!

Samenstelling van de MR
De MR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier teamleden. In dit schooljaar bestond de MR uit de
volgende leden:
Esther Verheijen

Voorzitter

Ouder van Kai (4b), Raf (1/2b) en Julie (1/2f))

Jikke Slijkhuis

Secretaris

Leerkracht 4b

Yvonne van Haren

Leerkracht gr 1/2

Mirjam van Leeuwen

Leerkracht groep 1/2

Martine de Bruijne

Leerkracht gr 6

Jan Peter Legtenberg

Ouder van Sarah (VO), Lieve (VO) en Charlie (6b)

Sanna-Mari Kuisman

Ouder van Benjamin (3a) en Emma-Elise

Stijn de Roos

Ouder van Merlijn (5b) en Evan (1/2d)

Werkwijze
De MR komt zeven a acht keer per jaar samen. De vergadering bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is de zogenaamde “Overlegvergadering” waarbij de directeur als vertegenwoordiger
van de directie aanwezig is. Hij legt ons zaken voor en deelt ons directiemededelingen mee.
Het tweede deel is de zogenaamde “MR vergadering” en is alleen voor de MR leden. Hier worden
inhoudelijke stukken besproken en kan de MR een standpunt innemen. De voorzitter en de directeur
stellen een week voorafgaand aan de vergadering de agenda op waarbij de jaaragenda van de MR als
leidraad fungeert.
Er hebben zeven MR vergaderingen plaatsgevonden in het schooljaar 2016-2017.
maandag 5 september 2016
maandag 10 oktober 2016
maandag 28 november 2016
maandag 23 januari 2017
maandag 13 maart 2017
donderdagavond 6 april 2017 – algemene ouderavond in het teken van De Vreedzame School
maandag 10 april 2017
maandag 12 juni 2017

Belangrijkste onderwerpen 2016-2017
Nieuwbouw
Inrichting leerpleinen
Vanuit de MR zijn Jikke en Martine de MR leden die in de nieuwbouwcommissie zitten. Zij zitten om
tafel met directie, projectleider en architect. Jikke en Martine praten de MR bij en kunnen vragen
stellen en beantwoorden over het proces.
Jikke en Martine zijn ook aanwezig bij de vergaderingen met 2Samen en de firma die de inrichting
van de leerpleinen gaat verzorgen.
Verkeersveiligheid
De MR heeft als speerpunt voor dit jaar gesteld dat het verkeer op de Rijslag anders geregeld zou
moeten worden als de nieuwbouw klaar is. Een delegatie van de MR heeft daarom contact gehad
met mevrouw Bloemen van de Gemeente Den Haag. Zij hebben op de Rijslag de situatie bekeken.
Eind juni is er een gesprek geweest op het Stadsdeelkantoor om over deze kwestie te spreken.
Schooltijden nieuwbouw
De MR heeft inspraak gehad en meegedacht over de schooltijden die ingaan na de verhuizing. Een
nadrukkelijke wens van de ouders was een gelijke eindtijd voor alle klassen.
Stichting Vrienden van Het Volle Leven
De MR heeft geregeld contact gehad met deze stichting rondom het inzamelen van het geld voor het
nieuwe schoolplein.
Brandoefeningen tijdelijke locaties
De MR heeft erop toegezien dat er brandoefeningen zijn gehouden op de tijdelijke locaties.
Methodes en werkwijze
NPDL (New Pedagogies For Deep Learning)
Richard en Heleen hebben in de MR vergadering ons bijgepraat over NPDL. Er zijn studiedagen voor
leerkrachten georganiseerd en alle klassen hebben een projectweek gehad in het kader van NPDL.
Plusklas
Dit onderwerp is elke MR-vergadering besproken. Martine gaf een update over de organisatie en de
start van de plusklas.
Sociaal-Emotioneel Leren / De Vreedzame School
We zijn dit jaar gestart met DVS. Stijn de Roos zit namens de MR ook in de stuurgroep DVS.
Overig
Overblijfregeling
De overblijf wordt regelmatig besproken tijdens de MR-bijeenkomsten.
Begroting
Elk jaar legt directie de begroting voor aan de MR. De MR krijgt toelichting en kan vragen stellen.
Nieuwe rapport
De MR heeft mee mogen denken bij het maken van de nieuwe rapporten. De oudergeleding is
gevraagd om advies te geven over de onderwerpen.

Formatie
De MR is geïnformeerd over de formatie voor het nieuwe schooljaar.
MR ‘16/’17 naar ‘17/’18
Aan het eind van het schooljaar hebben Martine en Mirjam aangegeven te willen stoppen met de
MR. Mirjam verlaat onze school en Martine haar normjaartaak is vol. Angelique Jansen (gr 7) komt
als leerkracht de PMR versterken. Een andere leerkracht wordt nog gezocht.
Ouder Sanna-Mari zal worden opgevolgd door een ouder. De naam wordt nog bekend gemaakt.

Ouderpanel (Enquête)
De volgende zaken zijn via het ouderpanel getoetst:
1. Informatie avond begin van het schooljaar
2. DVS ouderavond
3. Nieuwe rapporten

Ouderavond 6 april 2017
We hebben dit jaar een ouderavond georganiseerd die in het teken stond van De Vreedzame School.
De stuurgroep DVS heeft deze ouderavond voorbereid. Er was een algemeen gedeelte en vervolgens
konden ouders per bouw een les volgen uit deze methode.
Onderbouwles door Kim, Mirjam en Yvonne
Middenbouwles in groep 4 door Jikke, Babette, Heleen
Bovenbouwles door Ilse en Martine
De aanwezige ouders waren positief over de avond. De MR en stuurgroep vonden het jammer dat de
opkomst niet zo hoog was als gehoopt.

