Jaarverslag medezeggenschapsraad
OBS de Sterrensteen
2016-2017

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR
overlegt over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het
vaststellen van vakanties en vrije dagen. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de
directie en er zijn zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem
heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS) vastgelegd.
In de WMS is een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd, te
weten: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school
tegen o.a. discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle
betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Vergaderingen en samenstelling
De MR kwam dit schooljaar vier keer bij elkaar en bestond uit:
Personeelsgeleding:
Pauline van Staalen
Masja Molema
Rinske Swart

Oudergeleding:
Mariëlle van den Hul (Voorzitter 2016/2017)
Gert Jan Dutman
Matthijs Rozeboom
Bianca Oostman
Marije Vellinga (directeur)

Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld
*Evaluatie Continurooster
*Incident ouders
*Stand van zaken directie
*Gesprek MT en Bestuur O2G2
*Formatie & klassenindeling
*Samenstelling MR 2017/2018
*Opleiding MR leden

Evaluatie Continurooster
Binnen het team is geëvalueerd over het continurooster.
Vanuit de ob komt de vraag naar een korte vrijdag tot 12.00 i.v.m. het goed voorbereiden van
de thema’s
MB en BB zien een 5 gelijke dagen rooster wel zitten i.v.m. de druk op het rooster; nu 2 uur minder.
BB: Woensdag en vrijdag tot 13.00 is een lange morgen voor de kinderen wat betreft
concentratie. Dit is nu opgelost om op deze 2 dagen, 15 minuten, de daily-mile te lopen.
Even een break, waardoor de kinderen zich beter kunnen concentreren.
Op korte termijn zal het continurooster, in welke vorm dan ook, niet ingaan. Hiervoor zullen eerst
de logistieke problemen opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld de bemanning in de pauzes.
Voorval Ouders
Inzake de situatie van het voorval met de ouders in school, heeft er een evaluatie plaatsgevonden en
zijn er stappen ondernomen.
Stand van zaken directie
Door uitval van Directeur Marije Vellinga en de kans klein is dat ze na de vakantie gelijk terug komt, is
er een Interim directeur aangesteld Monique Inja. Zij is geen onbekende van de school.
Monique zal gelijk na de vakantie komen en taken waarnemen, wel heeft zij naast OBS de
Sterrensteen ook nog basisschool Pendinghe. Zij zal zowel op de Pendinghe als op de Sterrensteen
taken als directeur vervullen tot 1 januari 2018.
In die tussentijd zal er gekeken worden of Marije Vellinga terugkomt als directeur en hier ook
begeleid wordt naar 1 januari 2018 toe om weer zelfstandig de taken over te nemen. Of dat er een
andere directeur zal aangesteld worden.
Verder zijn er een aantal leraren ziek die na de vakantie weer komen. Hiervoor zal een goede
re-integratieplan komen en deze zullen ook eerst vervangen worden door invallers.

Formatie & Klassenindeling
In verband met minder aanmeldingen van nieuwe leerlingen en de tussentijdse verloop zal de klassen
formatie aangepast worden. Een aantal groepen zullen gaan samenvoegen.
Hieronder een overzicht van de formatie en de groepsindeling.
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c

Irene/Jasper
Rinske/Ester
Maaike/Petra

Groep 3a
Groep 3b

Marjon/Jasper
Nynke/Petra

Groep 4/5a
Groep 4/5b
Groep 4/5c

Debbie/Naomi
Klazina/Marije
Marianne/Marije

Groep 6/7a
Groep 6/7b
Groep 6/7c

Dorianne/Sita
Masja/Marlie
Wendy

Groep 8a
Groep 8b

Angelique
Pauline

Invalster voor Marije is Miranda
Invalster voor Maaike is Corien
invalster voor Naomi is Ester

Samenstelling MR 2017/2018
In het nieuwe schooljaar zijn er een tweetal MR leden die afscheid van ons gaan nemen.
Dit is Mariëlle van den Hul zij bekleedde de functie als voorzitter en Pauline van Staalen zijn was een
lid namens het personeel. Wij bedanken hen beiden voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Voor 2017/2018 zal de MR er als volgt uitzien.
Personeelsgeleding:
Nynke Harsta
Masja Molema
Rinske Swart

Oudergeleding:
Gert Jan Dutman (voorzitter)
Matthijs Rozeboom
Bianca Oostman (secretaris)
Monique Inja (directeur) schooljaar 2017/2018

Contact met de MR
De MR streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. U kunt altijd contact opnemen
met één van de MR leden of via mrobsdesterrensteen@gmail.com
Komend schooljaar
In het begin van het komende schooljaar zal er een jaaragenda vastgesteld worden
waaraan lopende zaken worden toegevoegd.
De MR hoopt het komende jaar in dezelfde prettige sfeer en op dezelfde constructieve
wijze als afgelopen jaar met de directie de onderwerpen te behandelen.

