Jaarverslag MR KBS De Linderte
schooljaar 2016-2017
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad van KBS De Linderte.
Het doel van dit jaarverslag is een terugblik te geven op het schooljaar 2016-2017 en alle betrokkenen te
informeren over de werkzaamheden en taken van de MR gedurende dit schooljaar.
De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 zes keer vergaderd. In onderstaand figuur ziet u de onderwerpen die dit
jaar besproken zijn. Het gaat te ver om in dit jaarverslag uitgebreid verslag te doen van alle werkzaamheden van
de MR. Deze punten zijn terug te vinden in de notulen van de MR, waar uitgebreid wordt ingegaan op de inhoud.

Verkeersveiligheid is een jaarlijks terugkerend thema. Het is een belangrijk onderwerp dat blijvende aandacht
verdient vanuit de MR. Bij en voor school zijn er maatregelen genomen, zowel door de gemeente als door De
Linderte zelf. Door de toenemende verkeersintensiteit op met name de dinsdag en donderdag waren er bij tijd en
wijle onoverzichtelijke situaties rondom school. Simpele maatregelen zoals het minimaliseren van de
aanwezigheid van de papiercontainers eens per maand alsmede het duidelijk scheiden van het fiets- en
autoverkeer bij school, hebben bijgedragen aan een veiligere schoolomgeving.
Waar tot op heden (directe) communicatie veelal verloopt via brief, mail en website, is en wordt onderzocht hoe
De Linderte anno 2017 haar communicatie mede via andere kanalen verantwoord, efficiënt en veilig kan laten
verlopen. Naast de duidelijke profilering van De Linderte via een nieuwe brochure en een professionele promo, is
er serieus gekeken of in de nabije toekomst kan worden gestart met het communiceren via WhatsApp, Instagram
of bij voorkeur via een eigen app! Hierin zouden dan allerlei zaken zoals ziekteverzuim, 10 minutengesprek,
ouderhulp, kalenders e.d. kunnen worden bijgehouden per groep. Privacy en veiligheid zijn zeer belangrijke
aandachtspunten in deze.
Elke school en dus ook De Linderte kan niet bestaan zonder de verdienstelijke inzet van de ouders. Voor tal van
activiteiten in en rond school zijn ouders met grote regelmaat nodig. Getracht is om de vraag vanuit school
duidelijk in beeld te krijgen en waar nodig zijn maatregelen genomen om de ouderinzet zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen. Hierdoor zijn minder ouders nodig en kunnen de activiteiten toch behouden blijven voor De
Linderte.
Verder heeft de MR meegedacht bij het formuleren van een stelling namens De Linderte voor het
publieksjaarverslag van MijnPlein.
Door ons werk, merkt onze achterban dat ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs om de kwaliteit van de
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te verhogen en kinderen zich kunnen ontplooien
in een veilige en prettige leeromgeving, waarin het welbevinden van het kind centraal staat.
Tot slot;
In de MR zitten een aantal ouders die opkomen voor de belangen van alle ouders. Dat proberen we zo goed
mogelijk te doen. Als er onderwerpen zijn die iemand graag ter sprake wil brengen, mail deze dan naar
mr@delinderte.nl. Andere vragen of opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom!

