Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Klippeholm 2017-2018
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan waarin personeelsleden en ouders verenigd zijn om
toe te zien op beleid dat wordt ontwikkeld door het bovenschools bestuur en de directeur van de
school. Ook oefent zij invloed uit op de invoering van nieuw beleid. De Klippeholm maakt deel uit van
de stichting Meerprimair. Een groot aantal bovenschoolse aangelegenheden wordt besproken in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit vertegenwoordigers van de
verschillende medezeggenschapsraden voor scholen die deel uit maken van Meerprimair. Binnen de
medezeggenschapsraad worden onderwerpen die in de GMR aan bod komen voorbereid.
Via de personeelsgeleding van de MR kunnen medewerkers van de school hun inbreng in de MR ten
gehore brengen, de ouderleden van de MR zijn aanspreekpunt voor ouders. Door middel van de
schoolwebsite wordt verslag gedaan van wat er in de MR gebeurt. Daarnaast wordt er een
jaarverslag opgesteld waarin de belangrijkste activiteiten samengevat worden.
Samenstelling MR
De samenstelling van de MR 2017 - 2018 was als volgt:
Personeelsgeleding
Karin Goemans – secretaris/GMR
Julia Driehuis
Jose van Wissen van Veen

Oudergeleding
Monique Ruiter - voorzitter
Lara van Geest
Frank Hulsbosch (tot januari 2018)
Marjolijn van Noord (vanaf maart 2018)

Frank Hulsbosch besloot in januari 2018 vrijwillig terug te treden als lid van de MR oudergeleding. De
meningen, ideeën en opvattingen van hem en de andere MR-leden lagen te ver uit elkaar om als 1
MR goed te kunnen functioneren. Na verkiezing is Marjolijn van Noord tot de MR oudergeleding
toegetreden.
In het overzicht hieronder wordt een samenvatting gegeven van onderwerpen die het afgelopen
schooljaar 2017-2018 besproken zijn binnen de MR.
Activiteitenplan
Begin van het schooljaar 2017-2018 is er een activiteitenplan opgesteld met hierin de speerpunten
van de MR, de punten vanuit het jaarplan van de Klippeholm en de jaarlijks terugkerende punten.
Tevens werd hier een vergaderschema met voorlopige agendapunten in opgenomen. Dit plan was
een leidraad voor afgelopen jaar. De speerpunten uit dit activiteitenplan zullen in dit jaarverslag

achtereenvolgens besproken worden, aangevuld met verdere punten die in het afgelopen schooljaar
aan bod zijn gekomen.
Kanjertraining
De kanjertraining is inmiddels goed ingebed in de lessen. Afgelopen schooljaar is er een studiedag
gewijd aan de kanjertraining. Daarnaast is er, om ervoor te zorgen dat ouders geïnformeerd en
betrokken blijven, in januari een ouderavond over de Kanjertraining gehouden. Deze avond was goed
bezocht en werd als positief ervaren. Ook op de bijeenkomsten voor nieuwe ouders blijft de
kanjertraining een vast terugkerend onderwerp.
Communicatie
Ten aanzien van dit punt zijn het afgelopen jaar geen nieuwe afspraken gemaakt.
Ouderbetrokkenheid
Het beleid ouderbetrokkenheid is besproken en van advies voorzien. Het beleid is in de hele school
dit jaar doorgevoerd. Aan het eind van het schooljaar is het beleid door het team geëvalueerd. Ook
ouders zijn uitgenodigd voor een evaluatie. Helaas bleken zich hier geen ouders voor aan te melden.
Verbeteringen uit de evaluatie zullen komend schooljaar worden meegenomen.
Privacybeleid
Afgelopen jaar is de wet op de Privacy van kracht geworden. Binnen de Klippeholm wordt hard
gewerkt om aan deze wet te voldoen. Komend jaar zal hier binnen de MR aandacht aan worden
besteed.
Sponsorbeleid
De MR heeft beleid ten aanzien van sponsoring geschreven. Dit is in het team besproken, waar nodig
aangepast en zal komend jaar worden ingevoerd.
Huishoudelijk reglement MR
Het huishoudelijk reglement van de MR is herzien en daar waar nodig aangepast.
Kleuterzorgplan
Besproken en van advies voorzien.
ICT beleid
Besproken en van advies voorzien.
Opbrengstgesprekken
Besproken met de directie. De opbrengstgesprekken van eind van het jaar zullen begin volgend
schooljaar met de oudergeleding worden besproken.
Bijeenkomst nieuwe ouders
Afgelopen schooljaar zijn er 2 bijeenkomsten geweest voor nieuwe ouders. De MR is bij een van deze
bijeenkomsten aanwezig geweest om zich voor te stellen aan de nieuwe ouders.
Overleg OV
Er zijn dit jaar geen overlegmomenten geweest tussen de drie geledingen (MR, OV en school).
Luizenbeleid
Mede op initiatief van de MR is er een duidelijk luizenbeleid gekomen en is dit beleid
gecommuniceerd naar ouders.

Extra kleutergroep
Vanaf maart is er een extra kleutergroep gestart, dit proces ging heel snel. De MR is hier slecht over
geïnformeerd en niet bij betrokken. Dit had de MR graag anders gezien, zij had hier graag advies over
gegeven. De directie geeft aan dit in vervolg graag anders aan te pakken. Voor komend schooljaar is
een vijfde groep kleutergroep al opgenomen in de formatie. In de eerste vergadering zal dit punt op
de agenda terugkomen.
Buiten spelen
Het team heeft in maart aangegeven graag ’s middags ook een buitenspeelmoment in te roosteren.
Uit onderzoek en zelfstudie is gebleken dat kinderen zich na beweging en frisse lucht beter kunnen
concentreren en het de sfeer in de klas verbetert. De MR stond hier positief tegenover, maar wilde
wel eerst uitgezocht hebben of dit geen problemen zou geven met de totale onderwijstijd die een
kind aan het eind van de basisschool moet hebben gehad. Nadat dit is uitgezocht en dit niet het
geval is, heeft de MR ingestemd. Het extra buitenspeelmoment is daarna direct ingevoerd.
Entreetoets
Er kwam vanuit de bovenbouw een adviesaanvraag over het afschaffen van de entreetoets. Bekeken
is of de entreetoets nog meerwaarde heeft of dat de citotoetsen genoeg inzicht geven. De MR heeft
een positief advies gegeven. Vanaf komend schooljaar zal de entreetoets niet meer worden
afgenomen. Ouders zullen hier over geïnformeerd worden via de Paperklip, groepsbulletins en de
schoolgids zal worden aangepast.
Tevredenheidsonderzoek
Meer Primair heeft het afgelopen schooljaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders.
De uitslagen van dit onderzoek zijn in de MR besproken.
Studiedagen/vakanties
Vakanties
De MR heeft een positief advies uitgebracht tav de vakantieplanning van schooljaar 2018/2019.
Studiedagen
De studiedagen zijn in overleg met de directie vastgesteld. Gelet is hierbij op de spreiding in het jaar
en er is voor gezorgd dat elke weekdag aan bod komt. Naast de al bekende studiedagen heeft de
Klippeholm er dit jaar ook voor gekozen om didactische dagen in te voeren. De MR en de Klippeholm
hebben hier uitgebreid over gesproken (aantal dagen, nut, inhoud). Afgesproken is om 2 didactisch
dagen in te plannen, gekoppeld aan vakanties/andere vrije dagen en deze volgend jaar te evalueren.
Schoolkalender
De schoolkalender voor het schooljaar 2018-2019 is bekeken en van advies voorzien. De MR heeft
aangegeven om in de toekomst nog meer te letten op het plannen van activiteiten waarbij de hulp
van ouders gevraagd wordt.
Verder besproken het afgelopen jaar:
 Begroting
 Formatieplan
 Jaarplan
 Sponsoractiviteit
 TSO
Tijdens de formatievergadering van 27 maart is besloten de rest van het schooljaar en het komend
schooljaar beleidsarm in te richten. Hierdoor zijn de volgende punten niet verder uitgewerkt:
 Besluit tweetalige communicatie







Beleid leerlijn moderne media
Beleid leerlijn presentatievaardigheden
Beleid digitale middelen tijdens gymles
Beleid intervisie
Medegebruik schoolgebouw

Verkiezingen
Door het plotselinge vertrek van Frank Hulsbosch zijn er in februari verkiezingen uitgeschreven.
Marjolijn van Noord is hier als nieuw lid uit naar voren gekomen.

