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Samenstelling MR
Voor de huidige MR gold dat hun eerste termijn het afgelopen schooljaar officieel was
verstreken. De procedure vroeg daarom verkiezingen voor de MR. De huidige MR is drie jaar
geleden samen begonnen in een nagenoeg nieuwe samenstelling, vandaar tegelijkertijd de
gezamenlijke verkiezingen. Blijkbaar zijn zowel ouders als teamleden tevreden over de
huidige samenstelling aangezien deze intact kon blijven. Voor de continuïteit binnen de MR
was dit een fijne opsteker.
Door het vertrek van Allet Huttinga ontstond een vacature binnen de personeelsgeleding van
de MR. Gezien de ervaringen van Ankie van Zonneveld op dit gebied, zowel in de MR van een
school waarop zij eerder werkzaam is geweest als in de GMR, was zij een uitstekende
kandidaat om deze plek in te nemen.
Ook Susan Smits vertrok uit de MR. Rob Nauta neemt haar plek in namens de oudergeleding
van de MR.
Agendapunten
Standaard onderwerpen die door de MR worden behandeld, zijn onder meer de schoolgids,
het schooljaarplan, het schooljaarverslag, het schoolplan (4 jaarlijks), de schoolbegroting,
het formatieplan en de groepsindeling. Naast de formele agendapunten op de jaarplanning
komen ook ad hoc vraagstukken op tafel bij de MR. Een aantal hebben we hieronder
toegelicht.
Fusie
De fusie tussen Westerwijs en PentaPrimair gaat definitief door met ingang van 1 januari
2018. De ontwikkelingen op dit gebied worden door de MR met interesse gevolgd. Het
samenvoegen van openbaar en bijzonder onderwijs tot een geheel zal op vele vlakken
zorgvuldig gestalte moeten krijgen. Een goed samenspel tussen GMR en MR is hierbij
essentieel om vanuit de MR een goed beeld te krijgen van de vorderingen.
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GMR
Door de frequente wisselingen binnen de GMR blijft het contact tussen de GMR en de MR’en
een aandachtspunt. Hierdoor is bijvoorbeeld het afgelopen schooljaar binnen de GMR geen
aanspreekpunt geweest voor de MR van de Nijenoert. Vooral nu de fusie met PentaPrimair
steeds meer concrete vorm krijgt, is een sterke GMR en een goed contact tussen GMR en de
MR’en van groot belang. Om deze samenwerking te verbeteren is er binnenkort een
bijeenkomst van de leden van de GMR en de MR’en van Westerwijs om dit verder gestalte te
geven. Er wordt gezocht naar een completering van de (P)GMR.
Informatieve ouderavond
Op 12 oktober 2016 hebben de Oudervereniging, de MR en het team van school samen een
informatieve ouderavond georganiseerd. Na een korte jaarvergadering van de OV en MR
stond de avond in het teken van ‘Effectief communiceren met je kind’. De avond werd
begeleid door Sigrid Bax van Effect4All, die gespecialiseerd is in het verbeteren van de
communicatie tussen volwassenen en kinderen.
Verkeersweek
Door de gezamenlijke inspanningen van ouders van de MR & OV is er in het voorjaar van
2017 een fantastische verkeersweek geweest. Kinderen kregen ze een remwegdemonstratie,
voorlichting over de dode-hoek-spiegels, een praktische workshop smartphone-vrij fietsen
en mochten met een lasergun de snelheid van verkeer op de Lindesteinlaan opmeten. Ook
kwam de verkeerspolitie en een ambulance op bezoek en werden ouders en kinderen nog
meer gestimuleerd om lopend naar school te komen. Daarnaast is er ook een leuke actie
geweest om verkeersborden te ontwerpen. De twee winnende ontwerpen worden ook
daadwerkelijk geplaatst. Al met al was deze week een groot succes.
Pannakooi
De MR heeft het afgelopen jaar samen met de directie de nodige tijd en arbeid gestoken in
het realiseren van een aanvraag voor een pannakooi. Daarvoor zijn diverse
subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente onderzocht. Ook zijn de buren van de school  bij
de aanvraag betrokken. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en zijn de werkzaamheden
voor de aanleg van de pannakooi begonnen. Ook is er vanuit deze subsidie het nodige
spelmateriaal aangeschaft voor de school.
Veranderende schooltijden
Het afgelopen schooljaar is bij de MR de vraag neergelegd om te kijken naar veranderende
schooltijden voor onze school. Omdat een dergelijk traject veel zorgvuldigheid vraagt, heeft
de MR ervoor gekozen om eerst alle ouders te vragen in hoeverre zij behoefte hebben aan
een dergelijk agendapunt. Hiervoor heeft de MR een digitale enquête uitgeschreven.
Ondanks dat de vooraf gestelde reactienorm van 50 % niet is gehaald, vond de MR de
resultaten aanleiding om het onderwerp te bespreken binnen de MR. Daarbij heeft de MR
een externe deskundige (in de persoon van Beja Koops van Cedin) betrokken. Zij is
aangeschoven bij een MR-vergadering om te sparren over dit onderwerp en om hierin de
nodige informatie te geven. Ook verzorgt zij tijdens de jaarvergadering van de OV en MR van
2016-2017 een informatiebijeenkomst voor de ouders over dit onderwerp. Daarnaast wordt
er een informatiebijeenkomst belegd voor de leerkrachten waarin zij specifieke informatie
zullen ontvangen die op hun situatie van toepassing is.
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MR-vergaderingen
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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