
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Meent te Ommeren 
Schooljaar 2016 – 2017 

 
Leden Medezeggenschapsraad (MR) 
Personeel: Karin Witteman, Natasja Middelkoop  
Ouders: Louis van der Zwet en Karin Ax 

 
 
Besproken onderwerpen 2016 – 2017 
In het afgelopen schooljaar 2016 – 2017 heeft de MR wederom samengewerkt met team  
de Meent en de klankbordgroep ouders. Hieronder een beknopte weergave van de  
belangrijkste onderwerpen / activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar.  
 
Ouderavonden en MR vergaderingen   
Afgelopen schooljaar heeft de MR 3 maal vergaderingen gehouden (5 oktober, 17 januari 
en 9 mei), waarbij ook de schoolleider aanwezig is geweest. Daarnaast is de MR 
betrokken geweest bij de ouderavond op 21 oktober 2017. En is er een eerste bijeenkomst 
geweest met alle MR-en van de scholen in de regio (Lienden, Ingen en Ommeren).  
 
In deze vergaderingen heeft er veel afstemming plaatsgevonden over de actuele 
ontwikkelingen waar de Meent mee te maken heeft. Hieronder volgt een nadere 
toelichting. 
 
De MR vergaderingen, ouderavonden en klankbordavonden zijn vrij toegankelijk voor alle 
ouders. Notulen van de MR vergaderingen en de ouderavonden zijn te vinden op de 
website van de school.   
 
Ervaringen nieuwe groepsindeling 
In het schooljaar 2016 – 2017 zijn we gestart met de nieuwe groepenindeling 1-2, 3-4-5 en 
6-7-8. Ook is gestart met tabletonderwijs. MR is in het schooljaar voorafgaand nauw 
betrokken geweest bij voorbereidingen hierop.  
 
Ervaringen zijn gedurende het schooljaar gevolgd en besproken in de MR. Ervaringen zijn 
erg positief. Er wordt nu echt groepsoverstijgend gewerkt waardoor het team echt met 
elkaar de verantwoordelijkheid voelt voor alle kinderen. Leerkrachten kunnen snel 
schakelen en hebben direct inzicht in prestaties per kind en van de hele groep. Stelt 
kinderen in staat om direct van fouten te leren. 
 
Notitie Krimp BasisBuren 
In de eerste MR vergadering is de nieuwe notitie krimp van BasisBuren besproken (mei 
2016). Deze is inhoudelijk niet veel gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie 
(september 2015).  
 
Team de Meent is nog altijd eensgezind en duidelijk en gaat voor de toekomst van de 
school. Vanuit Basis Buren worden geen verder richtlijnen gegeven, waardoor er 
vooralsnog geen belemmeringen zijn voor De Meent om toekomstplannen verder uit te 



 

 

 

 

 

 

 

breiden.  
 
In november heeft hiervoor een eerste gezamenlijke MR (Ingen, Lienden en Ommeren) 
vergadering plaatsgevonden. In deze vergadering stond vooral kennismaking en delen van 
schoolvisie centraal. Daarnaast is uitgesproken dat we in de toekomst meer met elkaar 
willen gaan samenwerken.  
 
Het aantal leerlingen blijft wel een aandachtspunt. Naast samenwerking blijft het belangrijk 
om de school zo goed mogelijk te promoten en zo ook nieuwe leerlingen voor onze school 
te verwelkomen. In dit kader hebben we oa.besloten een openbare Facebookpagina aan 
te maken die door het team wordt beheerd.  
 
Ouderenquête 
Aangezien de ouderenquête al weer enkele jaren geleden is uitgezet, hebben team en MR 
besloten deze opnieuw uit te zetten onder alle ouders. Uitgangspunt was (om te kunnen 
vergelijken) dezelfde enquête als enkele jaren terug weer uit te zetten, met enkele 
minimale aanpassingen. Extra opgenomen is een vraag over tevredenheid met huidige 
schooltijden.  
 
Samenvatting enquête: 

• Goede respons 68% 

• Goede punten: 
o Werken met thema’s, projecten en werken met computers 
o Huidige schooltijden en continuïteit 
o Omgang leerkrachten en kinderen  
o Leerkrachten laten kinderen goed samenwerken en geeft ze eigen 

verantwoordelijkheid 

• Aandachtspunten: 
o School staat goed bekend 
o Leerlingen die hulp nodig hebben of meer kunnen 
o School en lokaal ziet er uitnodigend uit 
o Communicatie met ouders 

Acties: 
-flyer ontwikkeld en verspreid 
-communicatie rondom extra zorg voor leerlingen 
-inhoudelijke gesprekken in het team over 10-minutengesprekken 
-we hebben goed opgeruimd in de school 
 
Klankbordgroep 
Ook is de MR weer nauw betrokken geweest bij de klankbordgroep avonden. In deze 
avonden worden ouders uitgenodigd om mee te denken en te praten over onderwerpen 
die spelen op en rond de school. Afgelopen jaar heeft deze bijeenkomst  
 keer plaatsgevonden en is er gesproken over oa.de volgende onderwerpen: 
-Positieve aandacht voor de Meent: er is samen met de klankbordgroep een nieuwe flyer 
gemaakt, Verder is nagedacht over mogelijke andere activiteiten om onze school verder te 
promoten.  
-Voorschoolse opvang: idee vanuit de klankbordgroep om voorschoolse opvang te gaan 
opstarten op de meent. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, maar helaas bleek er toch te 



 

 

 

 

 

 

 

weinig interesse te zijn om dit ook daadwerkelijk te kunnen opzetten.  
-Ouderenquête: resultaten zijn gedeeld en besproken. Afgestemd waar vooral de 
aandacht naar uit moet gaa: communicatie en PR 
-Willie Wortels Uitvinderij: in oktober is het initiatief van een ontdeklab vanuit 
ouderklankbord groep feestelijk geopend. Het eerste project bouwen van een echte 
3d printer! 
-Naschoolse activiteiten: wederom hebben weer een aantal enthousiaste ouders 
een mooi aanbod van naschoolse activiteiten verzorgd, waaronder Scratch lessen, 
koken en knutselen. 
-Besproken is het vignet van Gezonde school en daarnaast is gezorgd voor 
continuering van het fruitabonnement 

 
Ook in 2017-2018 zullen de klankbordgroep avonden worden voortgezet.  
Mocht je hierbij betrokken willen zijn, stuur dan een mail naar de MR. 
 
Voorbereidingen komend schooljaar (2017-2018) 
In de laatste maanden van het schooljaar worden alweer de voorbereidingen getroffen 
voor aankomend schooljaar. De formatie en indeling van de groepen worden bepaald en 
ook afgestemd met de MR. De totale beschikbare werktijd voor de leerkrachten is minder 
maar door het inleveren van werktijd kan toch met dezelfde formatie voor de groepen 
gewerkt worden. 
 
Het 2017 – 2018 is gestart met 50 leerlingen verdeeld over 3 groepen. De  groepsindeling 
is gelijk aan schooljaar 2016 – 2017.  
 
In het huidige schooljaar 2017 – 2018 zal een belangrijk thema vanuit de MR zijn de 
samenwerking met de MR-en van de andere scholen (Ingen en Lienden). 
 
 
Namens MR de Meent  
Opgemaakt door : Karin Ax 
Datum   : 21 oktober 2017 
Mail   : mr.demeent@outlook,com 


