Jaarverslag MR De Bijenkorf 2016-2017
1. Bezetting MR & GMR
In het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit:
 Ton de Vaal (team groep 6, GMR afgevaardigde)
 Jet Kistemaker (team groep 1-2)
 Ronald Goosen (ouder)
 Linda Grau (ouder, voorzitter)
 Ronald Huizer was namens de ouders afgevaardigde van De Bijenkorf in de GMR.
In schooljaar 2016-2017 waren twee wijzigingen in de bezetting van de MR. Jet Kistemaker heeft
namens het team de plek overgenomen van Yolanda de Kogel. Voor de vacante plek in de
oudergeleding waren twee geschikte kandidaten beschikbaar. Na een stemming aan het begin van
het schooljaar is Marjon Bleeker opgevolgd door Linda Grau.
2. Activiteiten
Regelmatig schoof Hetty de Ridder (directeur) aan bij de vergaderingen. Er werd het afgelopen
schooljaar 7 keer vergaderd. Voorzitter was Linda en secretaris was Ton. Bij de vergaderingen was
Ronald Huizer deels aanwezig. Hij vertegenwoordigde de oudergeleding in de GMR. Ton de Vaal
vertegenwoordigde de teamgeleding in de GMR. De GMR vergaderingen vonden 5 keer plaats. De
vergaderingen waren zo gepland dat de MR éen tot twee weken voor de GMR gehouden werd, zodat
de inzichten en vragen vanuit de MR door Ton en Ronald meegenomen konden worden naar de
GMR. Punten uit de GMR werden meegenomen naar de volgende MR vergaderingen.
3. Behandelde onderwerpen
Verschillende onderwerpen, waarop de MR medezeggenschap uitoefent, komen periodiek terug
tijdens de vergaderingen, zoals de begroting, het jaarbeleidsplan, het schoolplan, het zorgplan, de
schoolgids, de planning van studiedagen en de formatie van de Bijenkorf. De MR heeft bij deze
onderwerpen soms instemmings- en soms adviesrecht. Verder denkt de MR mee bij diverse
protocollen zoals ICT- en pestprotocol. Deze protocollen worden periodiek beoordeeld en indien
nodig bijgesteld.
In 2016-2017 is gestart met een combinatiegroep 3-5. In de MR is aan het begin van het schooljaar
het aanloopproces geëvalueerd en besproken op welke punten dit anders of beter aangepakt had
kunnen worden. Medio 2016-2017 hebben ouders en leerlingen van groep 3-5 een vragenlijst
ontvangen over het functioneren van de groep. Deze lijst is overwegend positief beantwoord. Na
overleg met de MR werd er geen reden gezien om niet met deze samenstelling verder te gaan.
In maart 2017 vond het inspectiebezoek plaats op De Bijenkorf. Op alle onderzochte onderdelen is de
Bijenkorf met voldoende beoordeeld. Aangezien er sprake was van een verificatie onderzoek waren
de mogelijkheden voor beoordeling voldoende of onvoldoende. De goede resultaten, maar ook de
punten van aandacht zijn besproken in de MR en meegenomen in de teamoverleggen.
Een onderwerp dat al een aantal jaren regelmatig in de MR wordt besproken is het promoten van De
Bijenkorf. MR en directie vinden een goede instroom belangrijk, daarom is extra aandacht hiervoor
op zijn plaats. PR-beleid wordt dan ook steeds belangrijker en de MR is van mening dat tevreden
ouders een belangrijke uitstraling en daarmee ambassadeurschap naar buiten kunnen hebben.
In aansluiting hierop was aan het einde van het schooljaar directeur/bestuurder van de OOH,
Annelies Smits-Verwijst, aanwezig bij een MR-vergadering. De MR heeft met Annelies en Hetty de
mogelijkheden besproken om De Bijenkorf nog beter en onderscheidend in Houten op de kaart de
zetten, om zo vaker een serieuze optie te zijn in het schoolkeuzeproces van ouders. Er is besloten om
in 2017-2018 gezamenlijk te onderzoeken of er ruimte is om onderdelen van het
Sterrenschoolconcept uit te proberen en te implementeren.

4. Tot slot
De MR streeft altijd naar een grotere zichtbaarheid van haar taak. Het is belangrijk dat ouders hun
weg weten te vinden naar de MR. Op de website vindt u de data van de vergaderingen en deze
vergaderingen zijn openbaar. De verslagen van de vergaderingen vindt u ook terug op de website. Af
en toe is vanwege privacyregelingen e.e.a. in algemene termen verwoord. Wilt u een onderwerp met
de MR bespreken of wilt u een vergadering bijwonen uit interesse, dan vernemen wij dat graag van
tevoren. Stuur een email naar: mr.bijenkorf@oo-h.nl.
De MR bedankt Hetty voor de prettige samenwerking, haar openheid en transparantie.
Namens de MR van OBS De Bijenkorf,
Linda Grau
voorzitter

