Jaarverslag 2014-2015
MR ‘t Slingertouw

1. Inleiding
Dit schooljaar is de CITO-toetsing gewijzigd. Niet langer is de CITO-uitslag bepalend voor
het schooladvies. De CITO blijft belangrijk zeker als meetinstrument voor de
schoolprestaties. De resultaten van de CITO-eindtoets waren ook dit jaar weer prima, en
naar verwachting. Deze resultaten zijn besproken in de MR. Bijsturing is niet nodig, wel een
compliment aan directie, het team en natuurlijk onze kinderen.
Natuurlijk kwamen ook onderwerpen als jaarplan, vakantierooster en andere
onderwijskundige issues die zich aandienden, op de agenda terug.
Binnen de MR hebben we ook aandacht gevraagd voor de ouderbetrokkenheid, de enquete
met concrete feedback van ouders als resultaat.
Ook dit jaar is het overleg met de directie gebaseerd op openheid en vertrouwen. Discussies
zijn scherp gevoerd en kritische kanttekeningen zijn geplaatst (en overgenomen door
directie). De directie staat open voor suggesties vanuit de oudergeleding van de MR. Vanuit
de personeelsgeleding is het invoeren van de nieuwe cao kritisch gevolgd.
2. Onderwijskundige onderwerpen
Het jaarplan is besproken en door de MR van feedback voorzien.
De invulling van Passend onderwijs binnen ’t Slingertouw is besproken. Onder het motto
‘Een school waar ieder kind bijzonder is’ wordt door het begeleidingsteam met oog voor het
kind binnen het kader van Passend Onderwijs invulling gegeven goed onderwijs voor ieder
kind.
De Plusklas heeft een nieuwe opzet gekregen. Het team is enthousiast. Een evaluatie van
het eerste jaar nieuwe opzet in de MR vindt volgend jaar plaats.
Het is goed dat ’t Slingertouw blijft investeren in vernieuwing. We hebben dit jaar het
technolab ingericht. Robert en Robin zijn op studiereis geweest. De resultaten van deze reis
zijn in de MR besproken en omgezet in concrete ideeën voor ’t Slingertouw.
3. Ouder/kind-onderwerpen
De ouderparticipatie is meermaals op de agenda gezet. Door inzet en discussie binnen de
MR is voorafgaand aan de verplichte SKPO-enquete door ’t Slingertouw een eigen enquete
opgesteld en verspreid onder ouders. De resultaten waren bijzonder positief. Ouders zijn
meer dan tevreden. De feedback, gegeven door de ouders, wordt serieus opgepakt. Zo
wordt er volgend schooljaar begonnen met Engels in de onderbouw en zal ook de
communicatie naar ouders worden gestroomlijnd.
Benadrukt vanuit de MR is, dat in alle uitingen en communicatie het belangrijk is, dat we er
voor moeten zorgen dat we één school blijven! Belangrijk is dat Waterrijk en Grasrijk elkaar

moeten blijven vinden in gezamenlijke activiteiten. Een aantal activiteiten worden per locatie
ingevuld.
4. Financiële onderwerpen
Het onderhoud van het gebouw is voortdurend gespreksonderwerp. De bouwkundige
aandachtspunten vragen om continue aandacht. Maar ook onderhoud op Grasrijk komt aan
de orde. Deze punten leiden in volgend schooljaar tot concrete acties. Voor de
herfstvakantie wordt de bovenverdieping op Grasrijk dichtgemaakt. Het schilderwerk wordt
gestart na de vakantie. Er gaat het een en ander veranderen wat betreft de inrichting. Zo
worden er bijvoorbeeld verschillende leerplekken gecreëerd waar kinderen zelfstandig
kunnen gaan werken.
Bij de controle door de kascommissie van de uitgaven van de activiteitencommissie zijn
geen onregelmatigheden geconstateerd. De gelden, die door de ouders middels de
ouderbijdrage zijn betaald, zijn op een verantwoorde wijze besteed. Complimenten aan het
AC.
Natuurlijk is ook de begroting besproken. Daar zijn geen bijzondere aandachtspunten uit
voort gekomen.
5. Personele onderwerpen
Belangrijkste ontwikkeling op dit terrein is de invoering van de nieuwe CAO. Gedurende het
jaar is dit punt een aantal keren op de agenda gezet. Voortgang is gevolgd. Door de keuze
van het SKPO verandert er uiteindelijk niet veel voor het team van ’t Slingertouw.
Aandacht wordt besteed aan het ziekteverzuim binnen ’t Slingertouw. Dit ligt naar
verhouding hoog. Neem daarbij dat dit jaar een flink aantal zwangerschappen zich
aandienden, waardoor er vaak gebruik moest worden gemaakt van de invalpool.
6. Overig
Vanuit de MR is een duurzaamheidsproject voor school in onderzoek genomen. Door het
plaatsen van zonnepanelen op het dak kan ook ’t Slingertouw bijdragen aan een duurzame
samenleving en mogelijk geld verdienen. Dit onderzoek heeft vooralsnog helaas niet geleid
tot levensvatbare case om op door te pakken.
Tevens is aandacht gevraagd voor de toekomst van Swingtime. Het aantal activiteiten neemt
af. Dat is jammer. Daar waar hulp nodig is, is dat het onderzoeken waard.
7. Bezetting
De bezetting van de MR was ook dit jaar constant. We gaan afscheid nemen van voorzitter
Herman en Iris. Voor vervanging vanuit de personeelsgeleding wordt gezorgd.
8. Vooruitblik 2014-2015
Het komend schooljaar heeft de situatie op Waterrijk bijzonder aandacht. Na jaren van
onderzoek naar oorzaken zal er echt actie worden ondernomen in samenspraak met
gemeente en SKPO.
Uiteraard komen onderwerpen als leerresultaten, jaarplan, vakantierooster en andere
onderwijskundige issues die zich aandienen, op de agenda terug.

