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Jaarverslag
Het belangrijkste gespreksonderwerp was het onderzoeken van de mogelijkheden ten
aanzien van het overgaan op een andere schooltijden.
Andere schooltijden
Hiervoor is onder andere een voorlichtingsbijeenkomst gehouden geleid door Beja Koops.
Deze was bestemd voor de ouders van de kinderen van onze school. Beja vertelde over de
mogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende modellen. Daarnaast kregen
ouders de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Voor- en tegenstanders van een ander
schooltijdenmodel konden op deze manier van hun ideeën uitwisselen. Het was een
informatieve en geslaagde avond.
De MR heeft hierbij ook navraag gedaan bij de AOB en bij het VOO. Ook bij deze partijen
werd de nodige informatie ingewonnen. Naar aanleiding hiervan kwam iemand van de AOB
een voorlichtingsbijeenkomst geven over dit onderwerp aan de personeelsleden van de
Nijenoert. Deze bijeenkomst was verhelderend, maar nam niet alle bezwaren weg. Ook
personeelsleden van Quadraten op andere scholen werd gevraagd naar hun ervaringen op
het gebied van het werken met een ander schooltijdenmodel.
De MR kwam er gaandeweg achter dat een inventarisatie van en een onderzoek naar de
consequenties van een eventuele overgang naar een ander schooltijdenmodel de nodige
voeten in de aarde had. Daarom werd er een planning opgesteld en werden
aandachtspunten ingepland. De mening van zowel ouders als personeelsleden zou hierbij
zorgvuldig meegenomen moeten worden. De stappen die de MR in dit proces heeft
genomen zijn het afgelopen jaar zo vaak en zorgvuldig mogelijk met de ouders en
personeelsleden gecommuniceerd.
Op meerdere momenten hebben personeelsleden de mogelijkheid gekregen om andere
scholen te bezoeken met andere schooltijden. Onder andere de Borgh in Zuidhorn, de
Poolster in Nieuw-Roden en het Valkhof in Roden werden in verschillende samenstellingen
bezocht. Uiteraard werden de ervaringen en opvallendheden die de bezoekers hadden
opgemerkt met de overige leden van de MR gedeeld.
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Tijdens het bezoek aan Het Valkhof werd een delegatie van de MR attent gemaakt op het
bestaan van nog een ander schooltijdenmodel. Hiervoor zou er contact kunnen worden
gezocht met De Toekan in Oosterwolde. Ook deze school is toen door een aantal leden van
de MR bezocht. Zij raakten hierdoor dusdanig enthousiast dat er vervolgens ook een tweede
delegatie op deze school is gaan kijken. Ook bij hen waren de bevindingen positief. Mede
daardoor is het Hoorns model als schooltijdenmodel meegenomen in de opties ten aanzien
van mogelijke nieuwe schooltijden.
Nieuwe MR leden
Ook heeft zich het afgelopen jaar een personeelswisseling voorgedaan, zowel bij de
oudergeleding als bij de personeelsgeleding. Bij de ouders is Ineke van de Ven toegetreden
tot de MR en namens de personeelsleden heeft Elske van der Molen zitting genomen in de
medezeggenschapsraad. Hun inbreng is van een toegevoegde waarde gebleken.
TMO
De ontwikkelingen bij de TMO werden door de MR ook op de voet gevolgd. Ook hierbij is
sprake geweest van een personele wisseling. De lijntjes tussen de medewerkers van de TMO
en de school zijn zo kort mogelijk gehouden. Er is momenteel sprake van een intensieve
samenwerking om de TMO zo goed mogelijk te stroomlijnen. Met het oog op volgend
schooljaar wordt er op dit moment ook gekeken hoe de TMO volgend jaar zijn invulling zal
krijgen. Ten behoeve van de speelruimte voor de kinderen zal daarnaast het schoolplein
worden vergroot.
Fusie Westerwijs en Penta Primair
Vanuit de zijlijn werd onder andere meegekeken naar de fusie tussen Westerwijs en Penta.
Daarnaast werden de stakingen en de gevolgen daarvan ook door de MR gevolgd. Ook op
onze school kwam daarnaast het onderwerp van werkdruk op de agenda. Hier wordt nog
steeds binnen de school aandacht aan besteed.
Communicatie met GMR
Het afgelopen jaar is er weinig contact geweest tussen de GMR en de MR. mede door de
vele wisselingen binnen de GMR in het verleden is de communicatie tussen de GMR en de
MR’en verder verwaterd. Het blijft voor de medezeggenschapsraad een aandachtspunt om
de leden van de GMR hier attent op te blijven maken.
Nieuwe 'Panda'-kooi
Vanuit de voorgaande initiatieven vanuit de MR werden de plannen voor een pannakooi het
afgelopen schooljaar geconcretiseerd. Middels een prijsvraag onder de leerlingen werd er
door de leerlingenraad een keuze gemaakt uit de ingezonden voorstellen. De leerling die de
uiteindelijke naam heeft verzonden werd bij de officiële opening van de pannakooi in het
zonnetje gezet.
Nieuwe schooltijden volgens het Hoorns model
Na het nodige voorwerk zijn zowel ouders als personeelsleden gevraagd naar hun ideeën
over mogelijke andere schooltijden. De behoefte om over te gaan naar een ander model was
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groter bij de ouders in vergelijking tot de personeelsleden. Daarnaast werd er vanuit de
ouders een meer uitgesproken wens naar een specifiek model uitgesproken. Inmiddels heeft
de MR het voorstel gekregen om met ingang van het volgende schooljaar over te gaan op
het Hoorns model. De MR heeft hiermee ingestemd.
Tot slot
De MR-bijeenkomsten van het afgelopen schooljaar zijn door de leden als zeer zinvol
ervaren. Op de diverse vlakken heeft de MR kunnen meedenken en meebeslissen over
relevante onderwerpen. Wij zien het komende schooljaar, met alle ontwikkelingen die zich
daarin al aandienen, met veel plezier en vertrouwen tegemoet.
Meer weten over de MR? Ga naar de website van OBS De Nijenoert of klik hier.
Werner Duursma,
Secretaris MR OBS De Nijenoert
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