Jaarverslag medezeggenschapsraad De Utskoat (schooljaar 2016-2017)
Samenstelling MR Witmarsum per 21-07-2017
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Lisette de Jong
Ingrid Kram
Ylva Bruinsma
Ingrid van der Molen (voorzitter)
Jelliena Kats
Aleid Zwier is tussentijds afgetreden. De MR-oudergeleding is met de komst van Lisette de Jong als haar
opvolgster weer op oude sterkte. Daarnaast is Stijntje Bokma tussentijds afgetreden i.v.m. haar overgang naar
de personeelsgeleding van de GMR. De lijnen tussen GMR en OMR zijn hiermee in ons onderwijsteam kort.
Haar plek in de personeelsgeleding van de MR wordt niet opgevuld.
OMR-vergaderingen
Tijdens de OMR-vergaderingen komen alle MR-en van het onderwijsteam bij elkaar. Hier worden vaak
organisatiestukken besproken, zoals: begroting, schoolgids, schoolplan, vakantieregelingen, toetsresultaten,
ICT en de toekomst van de kleine scholen. Op verzoek is de directeur van het onderwijsteam bij deze
vergaderingen aanwezig. Gedurende dit schooljaar is afscheid genomen van team Arum in verband met het
samengaan met de christelijke school.
Inspanningen van de MR
*Formatie
Ook dit jaar heeft de MR zich ingezet om het lesgeven in vier groepen de hele week te kunnen handhaven. Dit
werkt positief voor de kwaliteit van het onderwijs, de groepen worden niet te groot en te divers qua
samenstelling. Daarnaast is de aanstelling van een vaste directeur in onderwijsteam 3 gerealiseerd.
Er is afscheid genomen van Anneke de Kievit.
*Invalkrachten
Dit schooljaar heeft ons team te maken gehad met uitval, waardoor een beroep op invalkrachten is gedaan.
In diverse nieuwsbrieven is de problematiek bij de invulling hiervan door directeur B. Rietman toegelicht.
Met de komst van Maryan van der Molen in groep 1/2 en Femke de Graaf in groep 5/6 is uiteindelijk een
langdurige oplossing gecreëerd.
*Continurooster
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de MR’en en directies van De Utskoat en De Bonkelder om te
ontdekken waar we elkaar kunnen vinden in het mogelijk gezamenlijk optrekken in het proces voor onderzoek
naar het continurooster (n.a.v. een ouderpeiling). Beide scholen onderzoeken welke modellen van andere
schooltijden mogelijk zijn. Elke school doet dit met zijn eigen werkgroep, binnen de kaders die resp. De
Gearhing (aangevuld met de input van de eerder gehouden informatieavond d.d. 3 april) en De Greiden voor
continurooster hanteren met hierop volgend een informatieavond, waarin de uitkomsten van het onderzoek
worden toegelicht.
*Samenwerking
Beide schoolteams en MR’en hebben elkaar in dit schooljaar met regelmaat ontmoet en ontplooien waar
mogelijk samenwerkingsinitiatieven.
Tenslotte
Mede door de inzet van ouders, OR en MR wordt de schoolkalender in het komend schooljaar opnieuw
uitgegeven. Ook over de inzet en huisregels van pleinwacht zijn duidelijke afspraken gemaakt.
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