Jaarverslag 2017-2018 Medezeggenschapsraad OBS De Schatkist Herwijnen
Voorwoord
We kijken weer met een goed gevoel terug op het schooljaar 2017-2018. De resultaten van
de school zijn goed. We groeien weer en er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen. Als MR
hebben we zes keer vergaderd en Simone en Erik hebben vanuit De Schatkist drie keer in de
Cluster-MR mee vergaderd. Onze samenwerking met clustergenoten OBS de Zandheuvel en
OBS de Rietput zijn steeds beter. We leren van elkaar en bespreken gezamenlijke thema’s.
Ben is hierbij als clusterdirecteur de goede schakel.
De medezeggenschapsraad van OBS De Schatkist
Het schooljaar 2017-2018 had de volgende samenstelling van de MR:
Oudergeleding: Fred Obbink en Erik Verbeek (secretaris)
Personeelsgeleding: Simone van Wijk (voorzitter), deels met Betsy Zwiers en met Sanne van
Baalen.
Terugblik op behandelde onderwerpen/thema’s
De hoofdthema’s waar we dit jaar mee aan de slag zijn geweest zijn:
- We waren weer ingeloot voor een half jaar gratis schoolfruit van de EU. Goed voor
De Gezonde School.
- Uit een ouderraadspeiling voor een ander schoolrooster onder de ouders van De
Schatkist is een duidelijke positieve interesse gekomen. Er wordt nu onderzocht of
het in de werktijden van het personeel ingepast kan worden. Het onderzoek is ook
opgepakt door onze clustergenoten in Heukelum en Asperen. Voor de begeleiding
van dit proces is een professioneel bureau ingeschakeld, Penta Rho. Ook met de CBS
is intussen overleg.
- We hebben nagedacht over sociale media en hoe we die kunnen gebruiken, rekening
houdend met de privacyregels. Binnenkort meer hierover.
- Van het Rijk is geld vrijgekomen om de werkdruk van de docenten te verminderen.
De Schatkist heeft (samen met onze clustergenoten) hiervoor een docent lichamelijke
oefening ingehuurd, zodat de rest van de docenten hun tijd nuttig kunnen gebruiken.
- We hebben de meer-jaren-school-begroting behandeld
- Snappet is nu breed ingevoerd. Hiermee kan het onderwijs nog meer afgestemd
worden op het niveau van het kind.
- We hebben meegelezen met Het Jaarplan, De schoolgids, De nieuwe folder, Het
Veiligheidsplan Het Schoolondersteuningsprofiel, en meegedacht over het
schoolformatieplan.
Vooruitblik en actuele onderwerpen:
- Verkiezing MR, er zijn vanuit de ouders geen aanmeldingen geweest, maar Fred
Obbink en Erik Verbeek hebben aangegeven komend jaar verder te willen gaan.
Namens het personeel blijven Simone van Wijk en Sanne van Baalen in de MR.
- We gaan verder met het onderzoek naar een ander schoolrooster en hebben hiervoor
een commissie, waarin Sharon Loeve, Monique Steenlage en Erik Verbeek zitten
namens Obs De Schatkist.
Andere thema’s voor dit jaar
- Positive Behaviour System;
- Een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en
- Zelfstandig werken/ eigenaarschap.
MR overlegt: wanneer, hoe en met wie?
De MR vergaderingen zijn ongeveer één keer per 2 maanden en zijn openbaar.

De vergaderingen werden het afgelopen jaar niet bijgewoond door belangstellenden anders
dan de MR leden en de directie.
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