Jaarverslag medezeggenschapsraad 2018-2019
De Medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar 6 keer bij elkaar geweest.
Tijdens de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
● Verkeersplan
● Werkdruk leerkrachten
● Inloopochtenden
● Jaarplan
● Algemene Ouderavond
Bovenstaande onderwerpen zijn besproken in tijdens de vergaderingen. De Medezeggenschapsraad
wil haar verslaglegging toespitsen op een aantal onderwerpen:
Verkeersplan:
Ook dit jaar hebben de school en de MR zich ingezet voor een verbetering van het verkeersbeleid
rondom school. Er zijn gesprekken geweest met een verkeersspecialist waarna er een
herinrichtingsplan is opgezet en is aangeboden bij de Wethouder van de Gemeente Kampen. De
jeugdburgemeester is aan het einde van het schooljaar langs geweest om zelf te kijken hoe het zit met
de verkeersveiligheid van groep 8.
Werkdruk leerkrachten:
Dit onderwerp blijft een vast punt op de agenda. Ook wordt dit besproken in de vergaderingen van de
GMR. Op alle vlakken wordt er ‘vinger aan de pols’ gehouden.
Inloopochtenden:
Het afgelopen jaar zijn er diverse onderwerpen voorbij gekomen zoals het gebruik van social media
door school en de daarbij behorende AVG regelgeving. Ook is er kritisch gekeken naar de opkomst
van ouders en de daarbij behorende betrokkenheid die steeds minder wordt.
Algemene Ouderavond:
De algemene ouderavond wordt georganiseerd vanuit de MR. Deze heeft de verplichting om ouders
op de hoogte te houden van de zaken die geregeld, besproken en genoemd zijn. Voor nu wordt
besloten dat we overgaan tot een ouderavond waarbij voor input wordt gekeken naar wat ouders
hebben aangegeven in de enquête m.b.t. ouderbetrokkenheid. De algemene ouderavond komt hierbij
te vervallen.
GMR Stichting Openbaar Onderwijs
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad met een ouder- en een personeelsgeleding.
Alle Medezeggenschapsraden (MR) Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zijn met één lid
vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is dit jaar
vijf keer bijeen geweest.

