Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad van OBS de Tuimelaar. In dit
verslag beschrijft de MR waar zij zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Samenstelling MR:
Oudergeleding: Ilse van Ballegooij en Telli Karamermer
Leerkrachtgeleding: Indra Poeran en Angela Slob
De MR heeft het afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd op onderstaande data:
6 september 2016
8 november 2016
24 januari 2017
23 mei 2017
22 juni 2017
Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
Schoolreis
Conclusies oudertevredenheid enquête
Renovatie
Sinterklaasviering
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Plan Sociale Veiligheid
VDA
Passend onderwijs
Groepsindeling en formatie schooljaar 2017-2018
Schoolreis
Er is door de MR besloten dat het schoolreisje het ene jaar educatief moet zijn en het volgende jaar
recreatief mag zijn.
Conclusies oudertevredenheid enquête
48 ouders hebben de enquête ingevuld.
De ouders zijn tevreden over het gebouw en het schoolplein. Er worden suggesties gegeven ter
verbetering. De kinderen en ouders voelen zich welkom op school en ouders nemen deel aan
ouderactiviteiten. Het contact met de leerkrachten wordt als laagdrempelig ervaren en er wordt
voldoende informatie gegeven omtrent de leerlingen. Ouders geven aan weinig over de MR en OR te
weten.
Na aanleiding van deze enquête zijn er verbeterpunten besproken en uitgevoerd.
 De rommel op en rond het schoolplein wordt zeker een keer in de twee weken opgeruimd
door de conciërge en een stagiair.
 Door de aanstaande verbouwing worden de toiletten opgeknapt.
 De voordeur van de school is dicht in verband met de veiligheid van de kinderen.
 Het hek op het schoolplein is gesloten maar niet op slot in verband met de veiligheid van de
kinderen.




Ouderconsulent Huyla is twee keer per week op het schoolplein te vinden om ouders
welkom te heten en als vraagbak te dienen voor ouders.
Voor ouders is inzichtelijk gemaakt waar het schoolfonds aan wordt besteed.

Renovatie
Eindelijk is de datum bekend waarop de renovatie van het schoolgebouw gaat starten. De renovatie
start na de bouwvakantie. Na de zomervakantie starten een aantal groepen in het andere gebouw.
Sinterklaasviering
Ieder schooljaar wordt er een standpunt ingenomen over het uiterlijk van “zwarte Piet” tijdens de
komende Sinterklaasviering. In principe volgt de school het Sinterklaasjournaal. Uitgangspunt van de
beslissingen die hier omtrent worden genomen, is dat we discriminatie willen voorkomen. Het is een
kinderfeest en iedereen moet zich hier prettig bij voelen.
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Jaarlijks moet een plan van aanpak worden gemaakt en bijgesteld worden. De personeelsgeleding
heeft ingestemd met het plan van aanpak. Er zijn adviezen gegeven aan de directie ten aanzien van
de prioriteiten.
Plan Sociale Veiligheid
De inspectie gaat meer toezien op de sociale veiligheid in school. Het moet aantoonbaar zijn hoe de
school hiermee bezig is. De Tuimelaar vult een digitaal document in waarin staat hoe hieraan
gewerkt gaat worden. Het document, zoals omgeschreven, wordt uitgevoerd op school. Ouders en
leerlingen zullen een belangrijke rol spelen in de evaluatie voor de inspectie. Het document is
ondertekend. Er zullen aanvullende spellen en speelelementen worden aangeschaft waarmee de
leerlingen al spelende de sociale vaardigheden in de groepen gaan oefenen. Er hebben twee
leerlingen arena plaatsgevonden.
VDA
Sinds februari 2016 hebben alle groepen workshops gevolgd en voorstellingen gezien binnen of
buiten de school uit verschillende cultuurdisciplines. Voor aankomend schooljaar is er een budget
voor cultuurtraject er zullen thema’s per bouw worden voorbereid, die zullen aansluiten bij DaVinci.
Passend onderwijs
Alle scholen hebben een profiel gemaakt wat ze aan passend onderwijs kunnen bieden. De wet
schrijft voor om passend onderwijs te bieden. De school gaat inventariseren wat ouders belangrijk
vinden. De procedure vanuit stichting BOOR is uitgelegd en wat dit voor de Tuimelaar betekent.
Stichting BOOR heeft beleidsdoelen opgesteld, die in 2020 gerealiseerd moeten worden.
Groepsindeling en formatie schooljaar 2017-2018
Rondom de groepsindeling zijn er wijzigingen. De personeelsgeleding is akkoord met de nieuwe
formatie.
Verder heeft de medezeggenschapsraad in februari een basis medezeggenschapscursus deel 2
gevolgd.

De MR is tevreden over de samenwerking met de directie van De Tuimelaar. Informatie is tijdig
aanwezig en er is voldoende toelichting om tot afgewogen beslissingen te komen. De MR is nog wel
zoekende in haar rol en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen. De directie is in beginsel ook
tevreden over de samenwerking met de MR. Zij ziet dat de leden nog zoekende zijn en zou graag zien
dat zij meer meedenken in de fase van beleidsontwikkeling, zodat bij stemmingen stukken kunnen
worden afgetikt, omdat deze in voorfase al met elkaar zijn besproken.
Ouder Telli Karamermer heeft de MR verlaten en nieuwe verkiezingen zullen na de herfstvakantie
gaan plaatsvinden.

