Jaarverslag MR Snijdersschool 2015-2016
De MR is in 2015-2016 gestart met twee nieuwe leden in de oudergeleding, Henk van der Sluis en
Werner van Damme. Tijdens de vergadering van 7 september 2015 zijn deze leden officieel
geïnstalleerd. Danny Brederoo is benoemd tot voorzitter en Henk van der Sluis tot secretaris. De
gevolgen van de brand, de nieuwbouwplannen, ieder kind een iPad, communicatie en de overblijf
zijn het afgelopen jaar regelmatig aan de orde gekomen. Deze punten worden onderstaand, evenals
enkele MR aangelegenheden, toegelicht. Tevens is door de MR ingestemd met de jaarlijks
terugkerende documenten zoals de schoolgids, schoolplan, formatieplan, urenverantwoording en
het jaarplan.
Nieuwbouw
Onze school werd getroffen door ‘de brand’ in de zomer van 2015. De MR heeft complimenten
uitgesproken over de wijze waarop de tijdelijke noodlokalen zijn gerealiseerd en nazorg is verleend.
Tegelijkertijd is benadrukt dat voldoende aandacht moet zijn voor de nieuwbouw waarbij de visie
van de school past. Bij het proces tot realisatie van de nieuwbouw zijn veel partijen betrokken. Dit
vraagt alertheid om de belangen van onze school, zoals het concept integraal kindcentrum (IKC),
goed te behartigen. Zodra het opportuun is zal de directie ouders bij het nieuwbouwproces
betrekken. Vanzelfsprekend blijft dit onderwerp in elke MR vergadering terugkomen. Drie MR leden
participeren actief bij de ontwikkeling van het IKC en de realisatie van de nieuwbouw.
Ieder kind een iPad
In de eerste helft van het schooljaar is dit plan gelanceerd. Vanaf dat moment is het elke MR
vergadering aan de orde gekomen. Daarbij is verzocht om ouders hierover regelmatig te informeren
en de financiële consequenties zoveel mogelijk te beperken. Vanaf het eerste stadium vormden ook
de onderwerpen veiligheid van en naar huis, pedagogische inzet van de iPad, de iPad op de BSO en
schadegevallen belangrijke aandachtspunten. Met hulp van een enthousiaste groep ouders is de
directie erin geslaagd om vanaf volgende schooljaar alle kinderen vanaf de onderbouw te voorzien
van een iPad, budgetneutraal voor ouders. Met het plan dat voorlag, waarin aan alle voorwaarden
werd voldaan, kon de MR dan ook instemmen. De MR kijkt uit naar een succesvolle introductie van
de iPad zodat dit bijdraagt aan het pedagogisch klimaat en de ontwikkeling van kinderen.
Overblijf (TSO)
Begin dit schooljaar is gestart met de professionele overblijf. In februari heeft de MR naar aanleiding
van bevindingen van de overblijfcommissie de professionele overblijf geëvalueerd. Ten opzichte van
de situatie hiervoor (met ouders die de overblijf verzorgden) is een forse verbetering bewerkstelligd.
Desalniettemin blijft het overblijfproces in de uitvoering aandacht vergen, de MR zal de overblijf
blijven monitoren. De MR dankt de overblijfcommissie voor hun inspanningen. Op basis van de
ingeziene stukken heeft de MR geen (financiële) onregelmatigheden geconstateerd. De directie
heeft, gelet op de offerte van de SRK, voor komend schooljaar het besluit moeten nemen om de
bijdrage per kind te verhogen met € 4,75,-. De MR heeft hiermee ingestemd.
Communicatie
Dit onderwerp krijgt regelmatig aandacht om iedereen bewust te houden van het belang van goede
communicatie. De directie geeft aan hier eveneens veel belang aan te hechten. De informatieavond
aan het begin van de schooljaar is goed verlopen waarbij vooral de informatie voorziening over de

leerlijnen en het digitaal bordfolio nadrukkelijk aan de orde zijn gekomen. Inmiddels blijkt dat iedere
ouder en/of verzorger beschikt over een emailadres.
MR aangelegenheden
Om tijdig stukken te ontvangen die ter advisering of ter instemming aan de MR dienen te worden
voorgelegd is een MR jaarplanning opgesteld. Dit is een handig planningsinstrument gebleken. Gelet
op de nieuwe samenstelling hebben de MR-leden in januari de basistraining medezeggenschapsraad
gevolgd. Janet Hooijer neemt afscheid van de personeelsgeleding van de MR, Sabrina van Heijningen
zal haar plek per september 2016 innemen. Danny Brederoo is voor drie jaar herkozen. Janette heeft
een passend afscheid gekregen als blijk voor haar jarenlange inzet voor in de MR.
In het schooljaar 2016-2017 is de samenstelling van de MR als volgt:
Oudergeleding:
Danny Brederoo (voorzitter)
Henk van der Sluis (secretaris)
Werner van Damme
Personeelsgeleding:
Sabrina van Heijningen
Patricia de Reuver
Christine van den Barselaar

