Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017/2018
De MR bestaat uit de personeelsgeleding Eveline Wagenaar(voorzitter) en Esther
Witzier en de oudergeleding Rianne van der Ham en Conny Stuij(secretaris). Esther
Witzier en Rianne van der Ham zijn ook lid van de GMR. Elke vergadering is Kees
van Meerkerk(directeur van de Eben-Haëzer en De Fakkel) ook aanwezig om zaken
toe te lichten en vragen te beantwoorden.
In de maanden september 2017, januari 2018, april 2018 en juni 2018 is er
vergaderd als MR.
De MR heeft de communicatie met de ouders en personeel besproken. De
brievenbus is weggedaan met de verbouwing en er is een mailadres aangemaakt
waar ouders en personeel altijd met hun vragen en punten terecht kunnen. Het
mailadres is: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.
In september is de oudertevredenheidspeiling besproken die in juni 2017 onder alle
ouders is verspreid met een enquête via Parnassys. Er was een percentage van 47%
van respondenten en de helft daarvan had gereageerd op de vragen over de
wintertijd en continu rooster. De enquête liet een beeld zien hoe ouders in grote
lijnen naar de school kijken en globaal zag dat er goed uit. Echter, door het lage
aantal respondenten kon de MR geen beslissing nemen over de wintertijd en dat zou
een gevolg moeten krijgen. Er werd gekozen om tijdens de rapportvergaderingen in
februari 2018 aanwezig te zijn als oudergeleding van de MR en dan zou ouders ter
plaatse gevraagd worden om hun mening over de wintertijd schriftelijk kenbaar te
maken door middel van een korte enquête.
De respons op de enquête was zeer goed: 89%. In april 2018 is besproken in de MR
vergadering dat de uitslag besproken wordt met de bestuurder en in juni 2018 zijn de
ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd. De enquête gaf aan dat 58% van de ouders
de wintertijden zouden willen afschaffen met als belangrijkste argumenten: Het is
lastig met werk, kinderen kunnen korter spelen en structuur is weg. Echter, 42% van
de ouders wil deze tijden handhaven met als belangrijkste reden: de veiligheid. In het
verleden is eerdere afschaffing van de wintertijd onderwerp van gesprek geweest,
waarbij het bestuur steeds heeft bepaald dat hiervoor een 2/3 meerderheid
noodzakelijk is. Dat besluit is nog steeds van kracht. Die ruime meerderheid was er
niet en daarom heeft de bestuurder besloten om de wintertijd te handhaven. Ook de
leraren gaven in meerderheid(75%) aan voor afschaffing te zijn. Maar als die
opvattingen werden meegenomen, ook dan was het draagvlak voor verandering te
klein.
Ook is er uitvoerig in alle vergaderingen van de MR gesproken over de overgang van
groep 8 naar het Voortgezet onderwijs. De oudergeleding van de MR heeft dit punt
ingebracht en vindt de overgang naar het Voortgezet onderwijs groot, tevens is dit
een punt wat meerdere ouders kenbaar maken. Vooral het plannen van het huiswerk
is daarbij een punt waar een kind tegenaan loopt op het Voortgezet onderwijs. Ook
de opbouw van het huiswerk van groep 6 naar groep 8 is een punt. Differentiëren in
hoeveelheid lijkt daarbij wenselijk. Tevens is het idee geopperd door de
oudergeleding voor het gebruik maken van een agenda om de overgang minder
groot te maken.

De leerkracht van groep 8 is uitgenodigd voor de vergadering van de MR in april en
met elkaar zijn deze punten besproken. Dit is daarna in een teamvergadering verder
uitgewerkt en in juni heeft Kees van Meerkerk een terugkoppeling gegeven aan de
MR.
Er is een plan gemaakt om meer te differentiëren in hoeveelheden en moeilijkheid
tussen en binnen de groepen 6, 7 en 8. In groep 7 en 8 gaat er gestart worden met
het werken met een Google-account(digitale agenda). Verder is er per groep een
duidelijk plan gemaakt welke hoeveelheid huiswerk ze krijgen en wordt er een
opbouw gemaakt in het leren plannen van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.
Ook bij Topondernemers zal dit naar voren komen.
Er zal een evaluatie volgen binnen de MR in 2018/2019.
Secretaris van de MR,
Conny Stuij

