MR Jaarverslag 2018-2019
In dit jaarverslag staan de belangrijkste punten samengevat uit het schooljaar 2018-2019.
De MR- teamgeleding bestond dit jaar uit: Hanneke, Geerke, Sanne, Esther en Mandy.
De MR-oudergeleding bestond uit: Sandra, Sharon, Martijn, Hanneke en Danielle
Vanuit de directie: Peter en Moniek
Verbouwing de Klif
Afgelopen jaren is door de MR blijvend aandacht gevraagd voor huisvesting en klimaat. Met name de
lokalen op locatie de Klif worden als klein ervaren in relatie tot de toenemende groepsgrootte. De
MR was dan ook verheugd om geïnformeerd te worden om verbouwingsmogelijkheden. Er zijn
contacten met de gemeente, maar voorlopig zijn de plannen nog niet concreet. De MR blijft aandacht
vragen voor dit onderwerp.
Continurooster
Het wel of niet invoeren van een continurooster is lange tijd een discussie geweest. Voor de MR was
het belangrijk om duidelijk te communiceren naar ouders wat de school de komende periode (5 jaar)
van plan is t.a.v. het continurooster. In dit jaar is er een brief naar ouders uitgegaan waarin uitleg
gegeven werd dat de school geen continurooster invoert de komende tijd en wat de overwegingen
waren.
Hitteprotocol, tropenrooster
De MR blijft van mening dat er gezocht moet worden naar maatregelen om de
klimaatomstandigheden in de gebouwen te verbeteren. De Oversteek wil zich houden aan wet en
regelgeving, terwijl bekend is dat andere scholen de belangen soms niet leggen bij het halen van de
urennorm. Door de directie is een enquête gehouden onder het team over de haalbaarheid van het
tropenrooster en of er met lestijden geschoven kon worden. De uitkomst was dat dit niet haalbaar
was voor een deel van het team. Daardoor koos de directie ervoor om niet te schuiven met tijden,
maar de MR is van mening dat de school/gemeente/Conexus wel (structureel) iets zou moeten /
kunnen doen aan het klimaat in de lokalen.
Thema bijeenkomst financiën bij Conexus
Van de MR zijn 2 leden naar de thema bijeenkomst geweest. Dit was zeer nuttig om het
begrotingsproces vanuit de stichting mee te maken. Ook heeft de MR begin van het schooljaar een
cursus begroting gedaan met alle leden.
GMR discussieavond over Ouderbetrokkenheid, relatie MR-directie en onderwijsvernieuwing
Er was 14 maart een discussieavond georganiseerd door de GMR. Een 3-tal leden van de MR
Oversteek heeft deze avond bezocht. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst met inhoud. Er
zijn drie thema’s aan de orde geweest: Ouderbetrokkenheid, relatie MR-directie en
onderwijsvernieuwing.
Bijdrage MR aan schoolplan 2019-2024
De MR is actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplan. Zij is door de directie

gevraagd kartrekker te zijn voor het onderdeel ouderbetrokkenheid. Voorts heeft de MR feedback
gegeven op andere onderdelen van het schoolplan.
Werkdrukakkoord
Er is goed geluisterd naar de leerkrachten zelf om te bepalen waar de werkdruk ligt, zodat hierop
geacteerd kon worden. Er is door directie een enquête gehouden onder leerkrachten. Hieruit is in
samenspraak met de MR besloten dat het komende jaar wederom geen vader/moeder dag activiteit
plaatsvindt. Het lente ontbijt komt ook niet terug, maar er wordt gezocht naar een haalbaar
alternatief.
De MR heeft in overleg met de directie gekeken naar de juiste ondersteuning bij grote groepen. We
hebben gekeken naar de verdeling van de werkdrukmiddelen in de vorm van de gymdocent,
onderwijsassistent, vliegende keep dagen.
Reduceren omvang MR
Per einde schooljaar hebben we afscheid genomen van Geerke, Mandy en Daniëlle. Hanneke K heeft
haar taken begin 2019 neergelegd, omdat haar kinderen verhuisd zijn van school.
De MR heeft besloten om terug te gaan van 10 naar 8 leden. De voornaamste reden hiervoor is dat
de school gekrompen is in leerlingaantal de afgelopen jaren.
Ontwikkeling MR competenties:
De MR vindt het belangrijk om bij te blijven dragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van de
school en haar beleid. Om dit proces te bevorderen wordt jaarlijks aandacht besteed aan scholing
van de MR leden. Afgelopen jaar is daartoe gezamenlijk de cursus MR Begroting gevolgd.

