
Verslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2014-2015.       

De Leden Medezeggenschapsraad (MR)  : 

Personeelsgeleding: Siebrand Bodt en Nienke Nienhuis Bosschaart (notuliste).

Oudergeleding: Wanda van den Broek (voorzitster) en Louis van der Zwet.  

De volgende onderwerpen zijn in het schooljaar 2014-2015 besproken:

ouderenquête schooltevredenheid en posters:

In november is een ouderenquête gehouden om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen hoe ouders over het onderwijs, de sfeer op school en  de schoolinrichting 
denken. Daarnaast zijn naar aanleiding van de voorbereidingen op het nieuwe 
strategisch beleidsplan van Basis Buren posters met vragen in de school gelegd 
waar ouders hun mening op konden schrijven. Dit om het strategisch beleidsplan 
op schoolniveau te brengen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben hun 
mening over de school op eigen posters kunnen schrijven.

Klankbordavond:

Naar aanleiding  van de ouderenquête en de posters is besloten een 
klankbordavond te houden op 19 januari. Deze avond is bezocht door 21 ouders, 
de MR en Gerrie waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld is zijn/haar mening 
te geven over de school. Van deze avond is door de MR een samenvatting 
gemaakt en is een lijst met aandachtspunten en de daarbij behorende 
acties/afspraken  opgesteld. Deze zijn naar alle ouders gemaild.  

Website:

Er is de belofte dat dit schooljaar de nieuwe website klaar zal zijn. In de tussentijd
is met behulp van een ouder de tekst van de oude website up to date gemaakt 
zodat deze ook op de nieuwe website gebruikt kan worden. De nieuwe website is 
uiteindelijk met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 online gegaan.



Sanitair:

Naar aanleiding  van klachten van verschillende ouders over het verouderde 
sanitair is dit aangekaart bij BasisBuren. Directeur Marc van de Pol heeft 
toegezegd dat het sanitair in 2015 gerenoveerd wordt.

Parnassys:

Een ouder heeft tijdens een MR vergadering zijn bezorgdheid geuit over de 
veiligheid van gegevens binnen het administratie - en leerlingvolgsysteem 
Parnassys. Dit wordt meegenomen naar de GMR aangezien dit op bestuursniveau
besproken moet worden, omdat het geldt voor alle scholen van BasisBuren. Hier 
is tot nog toe geen antwoord op gekomen en moet dus in het nieuwe schooljaar 
opnieuw aangekaart worden.

Hoorns model:

Het eventueel afschaffen van het Hoorns model (bij afschaffing gaan bovenbouw 
leerlingen op vrijdagmiddag naar school) is o.a. naar aanleiding  van de posters 
enkele keren ter sprake gekomen. Door de nieuwe onderwijs CAO is dit niet meer 
onbespreekbaar voor BasisBuren maar dit zal op bestuursniveau besproken 
moeten worden. Dit jaar heeft het strategisch beleidsplan voorrang waardoor dit 
in ieder geval doorgeschoven wordt naar volgend schooljaar. 

Enquête continurooster:

In maart is een enquête gehouden over het al dan niet invoeren van een 
continurooster. Ongeveer 50% van de ouders heeft gereageerd waarvan een 
meerderheid voor een continurooster is. Mede doordat een meerderheid van het 
team geen voorstander is,  zullen de schooltijden in het nieuwe schooljaar niet 
veranderen.

Ouderavond groep 4:

Naar aanleiding van onrust in groep 4 is op 8 juni een ouderavond voor de ouders
van deze groep gehouden. Namens de school waren Gerrie, Cora, Nienke en Karin
alsook de oudergeleding van de MR aanwezig. Een aantal ouders heeft 
aangegeven verandering van school te overwegen. Aanwezige ouders hebben 
hun kritiek, bezorgdheid en steun kunnen uiten en waar mogelijk is antwoord op 
hun vragen gegeven.

Schooljaar 2015-2016:

Het nieuwe schooljaar beginnen we met 61 leerlingen. Omdat de telling van het 
aantal leerlingen voor het komende schooljaar al in oktober heeft 
plaatsgevonden,  houden we op basis hiervan 4 groepen in 2015-2016.

Opgemaakt door:



Louis van der Zwet  (louisvanderzwet@gmail.com)

Oktober 2015                                                                                                           
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