Jaarverslag MR schooljaar 2015/16
Nu de zomer is aangebroken en de school richting vakantie beweegt blikken wij als MR kort terug op
het afgelopen jaar.
Net als andere jaren kwamen de verplichte onderdelen zoals de begroting en het formatieplan langs.
Ondanks een lichte terugloop van het leerlingenaantal - het was een jaar met veel verhuizingen –
staat de school er financieel prima voor.
Een onderwerp dat nieuw was voor de MR was de keuze voor de eindtoets. Sinds een jaar kunnen
scholen kiezen uit drie eindtoetsen. We hebben de voor- en nadelen van de CITO eindtoets
besproken en de twee alternatieven gewogen. Besloten is voorlopig vast te houden aan de Cito. We
wilden de kinderen in groep 8, die gewend zijn aan de Cito manier van toetsen, niet ineens een
nieuwe soort toets laten maken. Bovendien leek een experiment met een nieuwe eindtoets ons een
beetje ‘veel’; er moest immers ook een nieuwe directeur worden gevonden. Dat vroeg ook de nodige
aandacht. De MR was met twee ouders vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie.
In het afgelopen jaar is ook gesproken over de Vreedzame school, de methodiek die de
Kohnstamm hanteert om te werken aan de sociale veiligheid op school. Het beleidsplan is herzien en
er lig een nieuw conceptplan met daarin een aangescherpt pestprotocol, een zogenoemde grondwet
van de school en diverse andere zaken die moeten bijdragen aan een fijne en veilige sfeer op school.
Verder kwam het onderwerp cultuur aan de orde, één van de speerpunten van de Kohnstamm. Er
wordt al veel gedaan op dit vlak (klas op de planken, bezoek aan musea, gastlessen, creatief circuit,
etc.) maar wat kinderen van cultuur moeten leren en ervaren is niet vast gelegd in een plan. Aan zo’n
plan wordt gewerkt en een eerste versie is met de MR besproken. Na de zomer verder.
In het afgelopen jaar is begonnen met Leskracht, een methodiek waarin taal en wereldoriëntatie zijn
geïntegreerd. De MR heeft gevraagd om het werken met Leskracht te evalueren onder teamleden en
een aantal ouders. Dat is gebeurd. Volgende schooljaar komt dit onderwerp weer op de agenda.
Het onderwerp tussenschoolse opvang is verschillende keren langsgekomen. Nadat was gesignaleerd
dat het niet op alle punten goed loopt besloten we om met ouders te praten en een enquête te
houden. Met de informatie die dat opleverde heeft Brood en Spelen een aantal zaken direct
verbeterd en de toezegging gedaan om met een verbeterplan te komen. Dat wordt na de
zomervakantie besproken.
In het komende schooljaar gaan we weer verder met een aantal onderwerpen die een vervlg
behoeven. Onderwerpen die langs zullen komen zijn: evaluatie Cito-toetsresultaten, keuze eindtoets
2017, invulling ‘21e eeuwse vaardigheden’, communicatie met ouders, hoogbegaafdheid en meer.
Als je zelf een onderwerpen onder de aandacht wilt brengen, stuur dan een mailtje naar
mr@kohnstamm.nl

