Jaarverslag MR De Linderte schooljaar 2018-2019.
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad
(MR) van KBS de Linderte. Het doel van dit jaarverslag is om een korte terugblik te geven op
het afgelopen schooljaar. In dit jaarverslag wordt kort uiteengezet waar de MR het afgelopen
schooljaar onder andere haar aandacht en ondersteuning aan heeft gegeven.

Sociale media en veiligheid:
Één van de belangrijkste speerpunten dit schooljaar was de aandacht voor de sociale media
en veiligheid. De heer Kroon kwam op 4 april een zeer interessante interactieve lezing geven
op de Linderte waarin ouders werden meegenomen in de dagelijkse gevaren en risico’s van
sociale media.
Er werd stilgestaan bij bruikbare praktijkvoorbeelden en de problematiek en dilemma’s
waarmee ouders worden geconfronteerd. Vanuit didactisch oogpunt werden de leerlingen
hierin ook onderwezen over de do’s en don'ts met betrekking tot dit onderwerp.
Schoolapp:
De MR heeft in samenspraak met de directie nagedacht, rekening houdend met de AVG
problematiek, over een modernere en efficiëntere manier van communiceren. Lijsten op de
deuren bij school en formulieren mee naar huis worden ingeruild voor de moderne
schoolapp. Gekozen is voor de reeds succesvol bewezen ‘SchoolWapps’. Vanaf september
2019 is de traditionele manier van communiceren langzaam uitgefaseerd en wordt
uiteindelijke volledig overgegaan naar het uitwisselen van algemene informatie en directe
communicatie per app.

Verkeersveiligheid:
Verkeersveiligheid is een jaarlijks terugkerend thema. Het is een belangrijk onderwerp dat
blijvend aandacht verdient vanuit de MR. Sterke uitbreiding van het aantal
nieuwbouwwoningen in Raalte Noord heeft geleid tot een versnelde groei van het aantal
leerlingen op KBS de Linderte. Ook de vooruitzichten voor de korte en middellange termijn
laten een bovengemiddelde groei van het leerlingenaantal zien. Naast de problematiek
aangaande de huisvesting brengt dit met zich mee dat het aantal verkeersbewegingen ook
navenant fors is toegenomen. Naast aandacht voor de bewustwording bij de leerlingen en
enkele malen toezicht van de politie Raalte ter plekke, zal dit onderwerp ook in de toekomst
onder de aandacht blijven van de MR. Veilig reizen van en naar de Linderte door de
leerlingen, ouders en onderwijzend personeel is van essentieel belang.

