
 

 

 
 
 

Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018 
 
 
In dit jaarverslag leest u de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens 
de MR-overleggen van schooljaar 2017-2018 van Basisschool Rapenland. De 
uitgebreide verslaglegging vindt u in de overlegverslagen. Deze zijn op te vragen 
via de MR. 
 
De MR in cijfers 
- De MR van Basisschool Rapenland bestaat uit vier oudervertegenwoordigers 

en vier leerkrachten. Vanuit de directie sloot de schooldirecteur aan om 
toelichting te geven op cijfers en beleid. 

o Tijdens het schooljaar 2017-2018 is de termijn van twee ouderleden 
afgelopen en is één ouderlid gestopt. Na een oproep in de Infora hebben 
twee ouders zich aangemeld en is van één ouderlid de termijn verlengd. 

- De MR heeft in het schooljaar 2017-2018 zes keer overlegd. 
 
Welke zaken zijn ieder overleg besproken? 
- Verkeersituatie rondom school 

De school ligt aan een drukke straat –Generaal Marshallweg –waar hard wordt 
gereden en een lastig oversteekpunt heeft voor voetgangers en fietsers.  Een 
andere straat waar de school aan ligt – de Generaal van Heutszlaan –zorgt voor 
veel problemen doordat ouders aan beide kanten van de straat parkeren. De 
straat biedt hierdoor alleen nog ruimte voor auto’s vanuit één richting. Dit 
levert regelmatig opstoppingen en frustraties op.  
 
Tijdens de MR-overleggen is de verkeerssituatie in deze straten besproken: 

o Er is vanuit de gemeente groen licht gegeven voor een Kiss & Ride 
strook aan de Generaal Marshallweg voor Rapenland. Een van de MR 
leden heeft de inwoners van de huizen tegenover waar de Kiss & Ride 
strook gepland hierover geïnformeerd.  

 Ondanks een belofte vanuit de gemeente dat er een kiss & ride 
strook kan komen aan de Generaal Marshallweg is er nog actie 
geweest vanuit de gemeente. 

o Ondanks eerdere verzoeken in de Infora wordt er vanuit twee richtingen de 
Generaal van Heutszlaan gereden.  

 
- Ontwikkelteams 

Binnen Rapenland wordt gewerkt met zogenaamde ontwikkelteams. Dit zijn 
teams van leerkrachten die samenwerken aan één specifiek thema om dit 
verder te ontwikkelen. Daarnaast coachen ze hun collega’s bij het invoeren van 
de thema’s. Er zijn ontwikkelteams voor de volgende onderwerpen: 

o Taal  



 

 

o Rekenen 
o Kijk is kleuters geworden 
o 21 Century Skills  
o Sociale veiligheid  
o Kleuters  
o ICT 

Tijdens ieder MR-overleg hebben we de stand van zaken van de verschillende 
Ontwikkelteams besproken. Vanuit het team is een toelichting gegeven. 
Aan het begin van schooljaar 2017-2018 is een informatie-avond gehouden om 
ouders bij te praten over de ontwikkelteams. Deze avond is aan het begin van 
schooljaar 2017-2018 gehouden. Tijdens een MR-overleg is deze avond 
geëvalueerd.  
 

- Groot MR, OR en Klankbordgroep.  
Ieder MR-overleg is besproken wat binnen de overleggen van deze groepen aan 
bod kwam. 
 

Wat kwam nog meer aan bod? 
Naast de vaste onderwerpen zijn zaken aan bod gekomen die met de school te 
maken hebben. De belangrijkste onderwerpen zijn: 
- In het schooljaar 2017-2018 is Rapenland gestart met een Plus-klas voor 

kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Tijdens de MR-overleggen zijn we 
hiervan op de hoogte gehouden. 

- Rapenland werkt aan een nieuwe visie voor de komende jaren. Tijdens één van 
de MR-overleggen heeft de directeur aan de MR goedkeuring gevraagd voor 
twee extra studiedagen zodat het team de visie verder kan uitwerken. De MR 
heeft hier goedkeuring voor gegeven en heeft meegeholpen aan de brief om de 
ouders te informeren.  

- Rapenland wil over van homogene kleuterklassen naar heterogene 
kleuterklassen. Dat betekent dat er vanaf het schooljaar 2018-2019 
gecombineerde groepen 1-2 komen. De MR heeft hier goedkeuring voor 
gegeven. 

- In het schooljaar 2018-2018 worden de huidige groepen 2 en 3 gemixt voor 
een betere balans. De MR is hierover geïnformeerd. 

- Vanuit het budget om de werkdruk te verlagen worden een gym-leerkracht en 
een muziekdocent aangesteld. In het schooljaar 2017-2018 zijn hier vacatures 
voor uitgeschreven. De directeur heeft de MR hierover geïnformeerd. 

- Tijdens de overleggen is de nieuwe privacywetgeving besproken.  
 
Waar heeft de MR besluiten over genomen? 
De leden van de MR hebben onderstaande zaken goedgekeurd nadat ze tijdens het 
overleg waar nodig zijn toegelicht door de directeur. 
- MR jaarverslag 2016-2017 
- Jaarverslag Rapenland 2016-2017 
- Begroting 2018 
- Vakantierooster 2018-2019   



 

 

- Klassenindeling 2018-2019  
- Schoolgids 2018-2019 
- Twee extra studiedagen om de visie verder uit te werken 
- Kleuterklassen van homogeen naar heterogeen 
 
De MR bestond in schooljaar 2017-2018 uit:  
Ouders: 
Karola Ceresa 
Ercan Dumanoglu 
Arjen van Ojen 
Peggy van der Putten 
 
Leerkrachten: 
Willemien van Haalen 
Jasmijn Saleh Bakir 
Valerie Besançon  
Sarine van Ieperen 
 
Bij MR sloot aan vanuit directie: 
Frans Verberne 
 


