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Voorwoord

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de scholen OBS Apollo, OBS het Spectrum, OBS de
Goudvink en OBS Villa Kakelbont. Dit jaarverslag heeft tot doel inzage te geven aan directie, docenten en ouders van
de diverse scholen over de activiteiten van de MR.

Samenstelling Schooljaar 2017-2018
MR OBS Apollo
Vanuit de Apollo zijn er een viertal mensen die zitting hebben in de MR.
Naam
School
Geleding
Zitting
Rochelle Kirindongo
OBS Apollo
Leerkracht
Lisanne Engelsman
OBS Apollo
Leerkracht
Hans Preuter
OBS Apollo
Ouder
René Aalders
OBS Apollo
Ouder

Termijn

René Aalders is de voorzitter en tevens voorzitter van de GMR.

MR OBS het Spectrum

Vanuit het Spectrum, de Goudvink en Villa Kakelbont zijn er een tiental mensen die zitting hebben in de MR.
Naam
School
Geleding
Zitting
Termijn
Theo Dragstra
OBS het Spectrum
Leerkracht
Alice Bieringa
OBS het Spectrum
Leerkracht
Roelien Lenten
OBS het Spectrum
Ouder
Arjan van Lubek
OBS het Spectrum
Ouder
Bart-Jan Wolting
OBS de Goudvink
Leerkracht
Mirella Soppe
OBS de Goudvink
Leerkracht
Anke Willems
OBS de Goudvink
Ouder
Erik van Weert
OBS de Goudvink
Ouder
Anouk Elders
OBS Villa Kakelbont
Leerkracht
Marcela Hadzovic
OBS Villa Kakelbont
Ouder
Bijeenkomsten
In het schooljaar 2017-2018 zijn er vier bijeenkomsten geweest, te weten:
u 25 september 2017
u 13 december 2017
u 22 januari 2018
u 8 mei 2018
De agenda’s en notulen van deze verschillende overleggen zijn terug te vinden op de websites van de diverse scholen.
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Ledenontwikkeling

Dit jaar is er een basis- en verdiepingscursus geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe MR Leden. Ook is er
bijeenkomst geweest met Jan Stuijver, een quickstart om te ervaren waar we staan als MR.

Onderwerpen
Naast de gebruikelijke MR zaken als Jaarplan, ingekomen stukken van de GMR zijn we dit jaar onder andere bezig
geweest met het invullen van het onderwerp andere schooltijden en ouderbetrokkenheid. Per school zijn er daarnaast
meer onderwerpen aan bod gekomen die hier niet apart zijn benoemd.
Cluster MR
Sinds 2014 werkt de MR-geleding van OBS Apollo en OBS het Spectrum samen. Er wordt goed gekeken naar de manier
waarop zowel de belangen op schoolniveau goed geborgen worden en de manier waarop we daadwerkelijk winst
kunnen halen uit de samenwerking. Door zowel te vergaderen op schoolniveau (en in deelraden voor de scholen onder
het Spectrum) én op clusterniveau kan er goed worden gekeken naar welke onderwerpen waar besproken kunnen
worden. We hebben de komende jaren winst kunnen halen uit deze samenwerking.

Ten slotte

Ook het komende schooljaar zullen wij als MR de ontwikkelingen op de verschillende scholen kritisch volgen. Denkt u
dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR zou moeten worden opgenomen dan horen wij dat graag. Contact
opnemen met de MR of leden van de MR kan direct of via de contactgegevens zoals vermeld op de websites van de
verschillende scholen.

