Jaarverslag MR KBS De Linderte
schooljaar 2017-2018
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 van de Medezeggenschapsraad van KBS
De Linderte. Het doel van dit jaarverslag is een terugblik te geven op het schooljaar 2017-2018 en alle
betrokkenen te informeren over de werkzaamheden en taken van de MR gedurende dit schooljaar.

De MR heeft in het schooljaar 2017 -2018 vijf 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.
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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.
De gemeente is op uitnodiging van de MR naar de verkeersveiligheid op school komen kijken.
De MR heeft samen met de verkeersouders en de kinderen van groep 7 een ‘verkeersweek’
georganiseerd.

Kinderen hebben zelf verkeersborden gemaakt. Deze hebben ze omgehangen, waarmee ze samen
met de verkeersouders extra aandacht hebben gevraagd (‘s morgens en ‘s middags) voor de
verkeersveiligheid. De kinderen kregen hierbij twee ochtenden hulp van de wijkagent.

In de MR zitten ouders die opkomen voor de belangen van alle ouders. Dat probeert de MR zo goed
mogelijk te doen. Afgelopen jaar heeft de oudergeleding van de MR kritisch meegedacht over het
beleid ten aanzien van diverse onderwijsbehoeften van kinderen, denkend aan kinderen die meer
ondersteuning nodig hebben of kinderen die meer uitdaging aan kunnen.

Het beleid met betrekking tot opbrengst gericht werken is uitvoerig besproken in de MR,.
Daarbij heeft de MR vooral gekeken naar de analyse van de eindtoets (Cito), die door het team van de
Linderte is gemaakt.

Werkdruk onder de leerkrachten is landelijk veel in het nieuws geweest. De MR heeft hier ook
aandacht aan geschonken. De middelen die bij de Linderte worden ingezet zijn besproken en de
personeelsgeleding van de MR heeft hier mee ingestemd.

Zoals u heeft kunnen lezen komt de MR op voor de belangen van alle ouders.
Heeft u nog onderwerpen die u wilt bespreken mail ze dan naar mr@delinderte.nl.

