Jaarverslag MR schooljaar 2017/18
Net als in andere jaren blikken wij als MR kort terug op het afgelopen jaar. Over het
algemeen kunnen we stellen dat de school goed loopt. Er staat een sterk
schoolteam, en er zijn betrokken ouders.
Leerlingenaantal
Het leerlingenaantal loopt iets terug, en dat geeft de uitdaging om de school beter te
profileren in de omgeving. De eerste stappen hiervoor zijn gezet, en in het volgende
schooljaar zal dit een thema blijven. Omdat het leerlingaantal terugliep zijn we gestart
met vier in plaats van de gebruikelijke vijf kleuterklassen. In februari is er een extra
instroom-kleutergroep gestart.
Stakingen
In dit schooljaar is er diverse malen gestaakt door docenten voor betere condities in
het onderwijs. Als MR hebben we de school uitgedaagd om stappen te zetten om de
werkdruk te verlagen. Dit onderwerp bleek een uitdaging: kiezen om bepaalde zaken
niet te doen. De directie en docenten hebben het onderwerp wel serieus genomen.
Volgend jaar zal derhalve het jaarplan minder uitgebreid zijn en met meer focus, om
enkele zaken goed op te pakken (en niet alles een beetje). Daarnaast is het goede
nieuws dat er vanaf volgend jaar meer budget is om de werkdruk te verlagen.
Hiervoor werkt de Kohnstamm vanaf volgend schooljaar met een ambulante docent,
die invalt zodat de leerkrachten geregeld tijd extra hebben.
Visie
De school had een zeer uitgebreide visie en missie. Juist doordat het zo uitgebreid
was, miste het aan kracht. Het schoolteam is intensief aan de slag gegaan met het
vernieuwen hiervan. De MR heeft meegeholpen om de visie aan te scherpen. Er
staat nu een mooie visie die past bij onze school:
“Kinderen worden gezien in onze school. Samen met leerkrachten, ouders en de
wereld om ons heen leren we van en met elkaar. We blijven daarbij in ontwikkeling.
Deze ontwikkeling uit zich door te werken aan het kind als geheel. Een brede
talentontwikkeling staat hierbij centraal. Het kind mag zich veilig weten in de school
en vanuit betrokkenheid en welbevinden het beste uit zichzelf halen. Waardoor het
kind met trots zijn eigen kansen ziet en daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt
en ambities aangaat.”
Enquête ouders
Als MR hebben we - met de hulp van groep 7 en 8 - een vragenlijst over de school
laten invullen door ouders. De respons was geweldig hoog, 180 respondenten, en
het belangrijkste resultaat is dat de ouders tevreden zijn over onze school, iets om
trots op te zijn. Als belangrijkste verbeterpunt kwam "inzicht in het leerproces" naar
boven. Door de docenten is dit verder vertaald met als doel om komend jaar
zichtbaar verbetering op dit thema aan te brengen.
Leskracht
De MR is voorgelicht, door middel van een presentatie van groep 8 leerlingen, wat
Leskracht, de methodiek waarin taal en wereldoriëntatie worden gecombineerd,

precies inhoudt. Dit was verhelderend en we hebben de school gevraagd om dit
onderwerp volgend jaar ook beter aan ouders te communiceren. Ook tijdens de
MR-vergaderingen volgend jaar zal deze communicatie aan bod komen.
AVG
In 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd, de
school heeft de eerste stappen hiermee gemaakt, met behulp van de koepel SPO
Utrecht. Ook voor dit onderwerp geldt dat we volgend schooljaar dit zullen opvolgen.
Samenstelling MR
De MR heeft in het schooljaar 2018/2018 nieuwe leden gekregen: Wytze Klop en
Marjon Kranenbarg. Melchior de Vries heeft na vele dienstbare jaren MR afgezwaaid
en de voorzittersrol aan Maarten van Galen overgedragen. Sander van Acht is het
vierde MR lid.
De MR bestond in 2017/2018 uit:
- Wytze Klop (ouder)
- Sander van Acht (ouder)
- Marjon Kranenbarg (ouder)
- Maarten van Galen (ouder, voorzitter)
- Chantal den Haan (docent)
- Irene Seesink - ten Thije (docent)
- Michel van den Hoeven (docent)
- Erna de Haas (docent)
- Marjolein Titshof (directeur)
Samenwerking OR
Als MR zijn we ook intensiever de samenwerking met de OR aangegaan. We zijn bij
elkaars vergaderingen, met ten doel elkaar te versterken en om zo goed mogelijk te
weten wat er leeft in onze school. De resultaten uit de vergaderingen nemen we mee
terug naar de MR-vergadering.

