JAARVERSLAG MR DE PAPERCLIP

Jaarverslag 2016 - 2017
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van
de medezeggenschapsraad (MR)
van basisschool De Paperclip
voor het schooljaar 2016 –
2017. In dit jaarverslag beschrijft
de MR in hoofdlijnen waar zij
zich in het afgelopen schooljaar
mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht
een MR. Dat is vastgelegd in de
wet medezeggenschap op
scholen (WMS). De MR is een
orgaan gericht op
medezeggenschap; op inspraak.
De MR bestaat uit een
afvaardiging van het
onderwijzend personeel en
ouders. De MR overlegt met de
directie van de school over
belangrijke schoolzaken, zoals
verbeteringen en vernieuwingen
in het onderwijs, geldbesteding,
informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op
school en de inzet en
raadpleging van ouders in het
onderwijs.

De wet schrijft precies voor op
welke gebieden de directie van
de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het
geval van advies mag de MR
alleen haar mening geven,
instemming bekent dat de MR
en de directie het met elkaar
eens moeten zijn. De directie
heeft instemming van de MR
nodig op een aantal zaken, zoals
het schoolplan , formatieplan,
schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo).
Naast de formele bevoegdheden
van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en
een kanaal voor ouders met
vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de
MR uit leerkrachten en ouders.
De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar
neemt op verzoek wel deel aan
de vergaderingen. De MR van
De Paperclip bestaat uit 6
deelnemers; 3 leerkrachten en 3
ouders.

Sinds september 2016 is Luella
Hermes een waardevolle
aanvulling op de MR De
Paperclip, zij is in de plaats van
Bianca Eickholt gekomen.
Leerkrachten
· Hanneke Smit (aftredend)
· Lenny Schuijt
· Roxanne Blokker
Ouders
· Luella Hermes
· Monique Stoffers
· Ronald Filmer
Naast de formele leden van de
MR schuift de directeur (vrijwel)
iedere vergadering aan om
punten te bespreken of toe te
lichten.
Vergaderingen
De MR van De Paperclip kent in
principe een zes wekelijks
vergaderschema. Er wordt op de
woensdagen vergaderd. De
vergaderingen worden zo veel
mogelijk ruim van te voren
vastgesteld. Verder zijn deze
vergaderingen openbaar en kan
iedereen aanschuiven.
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Binnen de vergaderingen is er
een taakverdeling afgesproken:
Voorzitter: Monique Stoffers
Secretaris: Hanneke Smit
De voorzitter schrijft de
vergadering uit en stuurt de
agenda rond. De secretaris
verzorgt de notulen, stuurt de
notulen rond en de
veranderingen in de notulen.
Deze kunnen tot twee weken
nadat ze zijn gestuurd, worden
aangepast.
Het personeel binnen De
Paperclip en De Regenboog
ontvangt een exemplaar van de
notulen per mail. Voor de
ouders wordt er een goed te
lezen versie van de notulen op
de website geplaatst. Monique
Stoffers vertegenwoordigt de
MR in de GMR, de
overkoepelende
vertegenwoordiging van alle
deelnemende Florescholen.
Monique stuurt ook de agenda
en de GMR notulen door aan de
MR- leden.
De voorzitter draagt de
agendapunten aan en nodigt de
andere MR- leden aan hetzelfde
te doen. Daarnaast worden er
agendapunten ingebracht door
de directie. Het is ook mogelijk
dat er agendapunten door
ouders b.v. via de MR-mail
worden ingebracht. De mail
wordt voor de vergadering
gecontroleerd, dit jaar door
Ronald.
Er wordt vergaderd in de
teamkamer van de Paperclip. In
de bibliotheek- ruimte op de
bovenverdieping staat een
boekenkast waarin zich het
archief van de MR bevindt.

De agenda kent een aantal
terugkerende onderwerpen, die
vooral te maken hebben met
actuele ontwikkelingen op
school, de besluiten uit de GMR
en de lopende meerjarige
verandertrajecten. Daarnaast
zijn er gedurende het schooljaar
nog een aantal onderwerpen
waarvoor de MR haar formele
instemming moet geven, zoals
de begroting, de formatie, het
schoolplan, het scholingsplan,
de schoolgids, enzovoorts.
Verder zijn er altijd andere
onderwerpen die niet standaard
op de jaaragenda staan , dat
heeft te maken met de
ontwikkelingen en de op dat
moment actuele onderwerpen.
Dit jaar waren dit: Preventie
Pestgedrag, Positive Behaviour
Support (PBS) in combinatie met
kanjertraining, andere inrichting
van de groepen 0-1, 1-2 en 2-3,
groepsdoorbrekend lezen.
Onderwerpen 2016-2016
Schoolontwikkelplan Deze is
besproken en door het team van
de Paperclip goedgekeurd.
Vakantierooster Binnen een
aantal randvoorwaarden kan de
school de vakanties en vrije
dagen tijdens het schooljaar zelf
bepalen. De MR heeft
adviesrecht m.b.t. het beleid
inzake het vakantierooster. Het
uiteindelijke vakantierooster
wordt gepubliceerd op de
website en in de jaarkalender
voor ouders. Bij de vakanties
nemen we het voorstel vanuit
de gemeente over. De nog te
plannen studie (mid)dagen
worden verspreid over de
verschillende weekdagen
ingeroosterd.
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Schoolgids De schoolgids is het
document waarin de school een
vertaalslag maakt van het
schoolplan naar allerlei
praktische zaken. Het beleid in
de schoolgids is in principe een
samenvatting van het
strategisch beleidsplan. De MR
heeft instemmingsrecht m.b.t.
de schoolgids.
Veiligheid Veiligheid in en
rondom school is altijd een hot
topic op de agenda van de MR.
Veiligheid voor de kinderen, het
personeel en andere bezoekers.
Om de veiligheid op school te
vergroten zijn er gesprekken
geweest voor het plaatsen van
een balustrade rondom het
schoolplein boven en rondom
de rondgang van de aula op de
eerste verdieping. Begin
schooljaar 2017-2018 zal meer
bekend zijn over de
haalbaarheid en mogelijkheden
van een balustrade.
De veiligheid op het schoolplein
heeft ook nog steeds de
aandacht. Na voorgaande jaren
is er veel verbetering. Toch
blijven er punten van aandacht,
waaronder de bosjes langs de
waterkant, toezicht tijdens
overblijf en fietsen op het
schoolplein, ook grote irritatie
bij ouder en personeel zijn de
personen die nog steeds op de
gele vlakken voor de school hun
auto stil zetten en daar hun
kinderen in- en uitlaten en soms
voor langere tijd stil staan.
Nogmaals geopperd om contact
te zoeken met de BOA’s/
wijkagent voor controle op het
gele vlak (het niet parkeren
gedeelte) aan kant van de
Marsmanstraat en PC Hooftlaan.
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Pestbeleid Het pestbeleid en het
hanteren van de normen en
waarden op De Paperclip is
meerdere malen besproken.
Wat kunnen we doen om pesten
te voorkomen. Het is belangrijk
om als ouders, school,
ouderraad en
medezeggenschapsraad
hierover in gesprek te blijven.
Dit jaar heeft de school
ingestoken op het werken met
PBS; Positive Behaviour Support
en verdere stappen gemaakt.
PBS is een schoolbrede
preventieve aanpak gericht op
het expliciet maken en
stimuleren van gewenst gedrag
bij leerlingen.
Financiën Na de overstap op
AFAS op het servicekantoor van
Stichting Flore is er door
omstandigheden en ongelukkig
loop van omstandigheden lang
geen duidelijkheid geweest
rondom de financiën. Inzichten
konden niet meer verkregen
worden. Er werd verzekerd
vanuit het servicekantoor dat de
school voor het eind van het
jaar weer haar eigen financiën
en begroting kon inzien.
Onderwijsontwikkelingen Op De
Paperclip is een pilot gestart
met groepsdoorbrekend leren.
In de onderbouw is er met
ontdekkend leren lezen gestart.
Kinderen zullen naar eigen
ontwikkeling leren. In de
midden- en bovenbouw gaan
leerlingen op hun niveau lezen
in een groep. De MR zal deze
pilot en de ontwikkelingen op
de voet blijven volgen. De eerste
bevindingen zijn positief onder
zowel de leerlingen als
leerkrachten, maar ook onder
de ouders.

Verkiezingen De samenstelling
van de medezeggenschapsraad
is aan het eind van het
schooljaar veranderd vanwege
één aftredend lid.
Hanneke Smit is aan het einde
van het schooljaar met pensioen
gegaan. Er is in mei/juni een
oproep gedaan richting het
personeel om deze plaats op te
vullen. Tijdens de taakverdeling
binnen de school is Carola
Meijer naar voren geschoven
om Hanneke te vervangen. En
hiermee is de MR De Paperclip
voor het schooljaar 2017-2018
weer op volle sterkte.
Profilering MR Graag willen wij
als MR ook zichtbaar zijn voor
ouders en personeelsleden.
Hiertoe hebben wij een stuk
geplaatst op het internet waarin
een ieder kan lezen wat de MR
doet. Verder hangt er bij de
ingang van de school een foto
met daaronder onze namen.
Hierdoor hopen wij dat het voor
iedereen duidelijk is wie zijn
kunnen aanspreken.
ICT Bijna niet meer weg te
denken uit het onderwijs is de
ICT. Sinds jarenlang maakt De
Paperclip gebruik van
digiborden. Na jarenlang
intensief gebruik zijn deze
borden aan vervanging toe. In
gesprek met de ICT coördinator
van de Paperclip en van uit het
servicekantoor is er besloten om
gebruik te maken van
zogenaamde proefopstellingen
van ‘andere’ mogelijkheden.
Helaas bleek het door
omstandigheden niet mogelijk
om alle voorgestelde
mogelijkheden te testen. In het
nieuwe schooljaar zal hier weer
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verder onderzoek naar worden
gedaan en gekeken wat de
beste keuze is.
Tot slot
Voor ons als MR was het een
leerzaam jaar. Het komende jaar
willen we weer met
enthousiasme en volledige inzet
de zaken die ons voorgelegd
worden behandelen. Elke ouder
kan en mag zijn/haar mening
en/of ideeën kenbaar maken bij
MR leden. Heeft u vragen,
problemen en/of opmerkingen,
neem dan contact met ons op.
Onze gegevens vindt u in de
schoolgids op de website van de
school, maar u kunt een ieder
van ons natuurlijk altijd
aanspreken in en om de school.
Wij hopen de belangen van
iedereen zo goed mogelijk te
blijven behartigen, zodat er een
goed, leuk en veilig leer- en
werkklimaat op school zal zijn.
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