Jaarverslag Medezeggenschapsraad KWschool 2016-2017
Hieronder een verslag van de onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen zijn besproken.
Aftreedschema
Mevrouw K. Verhagen neemt de plek in van mevrouw C. Jansen van Rozendaal.
De heer H. van Zwienen neemt afscheid van de MR. In het nieuwe schooljaar (2017-2018) wordt er
gezocht naar een nieuwe MR-ouder.
Kerstboeken
Met elkaar hebben we een kerstboekenblad samengesteld voor de kinderen. De OMR heeft de
boeken op naam uitgezocht en de naambriefjes met tekst in de boeken geplakt.
Open week
Voor alle groepen 2 momenten dat ouders in de klas mogen kijken. De kleutergroepen laten ouders
van te voren inschrijven om te voorkomen dat het te vol wordt in de klas.
Personeel
Dit jaar zijn er geen sollicitatiegesprekken geweest. In het nieuwe schooljaar zal er een
sollicitatieprocedure voor een IB´er in de bovenbouw starten.
KAR
Kinderadviesraad is dit jaar gestart. Uit groep 5, 6, 7 en 8 zitten 2 kinderen in de KAR. De directeur
vergadert met de KAR. Er zijn verschillende onderwerpen besproken zoals pleinwacht,
zendingsgeld, parkeren van fietsen. De KAR zal worden voortgezet in het schooljaar 2017-2018.
Vakantierooster
We stemmen in met het vakantierooster voor 2017-2018.
GMR
Juf E. van Vuren en mevrouw C. Beuckens zitten in de GMR.
Formatieplan
We bespreken het formatieplan 2017-2018.
Door verhuizingen krijgt groep 4 35 kinderen. Met elkaar bespreken we verschillende ideeën. De
directeur dient een begroting in bij het stafbureau om de komende jaren een extra
combinatiegroep te mogen draaien. Dit wordt goedgekeurd.
Trakteren
We vinden het leuk dat kinderen die jarig zijn trakteren en de klassen rond gaan, maar dit is ook
storend tijdens de les. We besluiten dat de kinderen in het nieuwe schooljaar per bouw de klassen
rond gaan en langs het MT. De leerkracht van gr.1 t/m 5 kiest een 2e kind uit die mee de klassen
rond gaat, zodat elk kind een keer mee mag. Eind van het volgend schooljaar evalueren we dit.
Vrij op biddag en dankdag
De HHK en de PKN Dorpskerk hebben op biddag en dankdag ´s morgens een dienst. Daarom wordt
dit een vrije dag voor de hele school. Dit is ook binnen de Schooladviesraad besproken.
Website
De website is best bewerkelijk. In overleg met de PMR en de directeur wordt er besloten om de
website aan te passen. De OMR is tevreden over de informatievoorziening vanuit school.
Continurooster
We horen dat op andere scholen in en om Ouderkerk wordt nagedacht over een continurooster.
Een paar ouders vragen of de KWschool dit ook gaat doen. In het volgend schooljaar gaan we
kijken of en hoe we ouders en personeel willen informeren over dit onderwerp.

