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De Medezeggenschapsraad (MR) 2013-2014 wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten
van onze school. Zij dienen minimaal vier jaar zitting te hebben in de MR. De MR adviseert en controleert
de directie en het schoolbestuur en dient instemming te geven over een aantal zaken zoals schooltijden,
belangrijke veranderingen in de regels op school, veiligheid van de leerlingen en personeel. Afgelopen
schooljaar zijn er vijf MR-vergaderingen geweest. Directeur Corien Donken is altijd het eerste deel van de MRvergadering aanwezig. De te bespreken onderwerpen liggen vast in de zogenoemde jaarplanner. Daarnaast
wordt de agenda aangevuld met punten welke de MR ter discussie wil stellen, o.a. aan de hand van informatie
vanuit de GMR en het bestuur.
Samenstelling MR:
Namens de ouders:
Ilse de Groot

voorzitter

7 jaar lid

sinds: augustus 2007

aftreden: 2014

Palina de Lijster secretaris

2 jaar lid

sinds:augustus 2012

aftreden: 2016

Mark Klaver

2 jaar lid

sinds: augustus 2012

aftreden: 2016

secretaris

Namens de leerkrachten:
Evelyne Douma

GMR

6 jaar lid

sinds: augustus 2008

aftreden: 2014

Bianca Ras

contact MT

5 jaar lid

sinds: augustus 2009

aftreden: 2015

Annelies Hoogsteen

post/agenda

3 jaar lid

sinds: augustus 2011

aftreden: 2015

Besproken onderwerpen 2013-2014:
Plusklas voor meer begaafde kinderen:
Vanaf 29 oktober 2013 is een plusklas van start gegaan. Voor kinderen vanaf groep 5 is er één middag in de
week een Da Vinci-klas. De ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door het team
benaderd. Voor de Da Vinci-klas geldt een onafhankelijke selectieprocedure.
Schoolondersteuningsprofiel:
Het schoolondersteuningsprofiel van De Richtingwijzer wordt aangepast. In Dronten is dit profiel bovenschools
gemaakt. Er komt 1 format. Het moest voor 1 mei 2014 gereed te zijn. Ouders hebben hierover een brief
ontvangen bij de nieuwsflits.
Jaarplan:
De MR heeft een nieuw jaarplan opgesteld. De onderwerpen zijn geactualiseerd en aan de hand van dit
jaarplan wordt de agenda opgemaakt.
Passend onderwijs:

Twee teamleden hebben informatiebijeenkomsten bezocht over passend onderwijs. Dit nieuwe agendapunt
is meegenomen in het jaarplan. Het blijkt lastig in te schatten hoe e.e.a. gaat werken. Daarnaast zal de nieuwe
regeling zeker ook positieve gevolgen hebben.
Vernieuwde website:
De MR bekijkt 2x per jaar het aantal bezoeken op de website a.d.h.v. Google Analytics.
Cito-normering:
De Cito-normering voor groep 3 t/m 8 is aangepast. Dit is landelijk besloten. Ouders hebben een brief
ontvangen.
Leerlingenraad:
School heeft wederom per klas een verkiezing gehouden voor leerlingen vanaf groep 4 die zich kandidaat willen
stellen voor de leerlingenraad. Dit om burgerschap verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te kweken.
De leerlingen moesten een brief schrijven en voor de klas een praatje houden. Per klas zijn er twee leerlingen
gekozen en zij hebben iedere maand een vergadering op school onder voorzitterschap van Corien Donken.
Financiële overzichten:
Vanaf 1 januari 2013 vallen de financiën onder de verantwoording van Codenz. De Richtingwijzer heeft haar
financiën op orde. Bij andere scholen binnen Codenz is dat niet altijd het geval.
Problemen rondom toiletbezoek door leerlingen:
Het probleem van smerige jongenstoiletten blijft een actiepunt, ook voor de leerlingenraad.
Aantal groepen:
Voor 2014-2015 komen er definitief 6 groepen en 1 instroomgroep die na de voorjaarsvakantie zal starten. Dit
heeft te maken met het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. Er is waar nodig uitgebreid uitleg gegeven.
Bereikbaarheid MR:
De website van school wordt over het algemeen weinig bekeken. De MR denkt niet dat ouders proberen via de
website met de MR in contact te komen. Een enquête onder ouders zou een beter inzicht hierin kunnen geven.
Deze mogelijkheid werd tijdens de basiscursus MR aan de nieuwe leden meegegeven. Tevens zou een strakker
activiteitenplan een goede optie zijn.
Werving nieuw MR-lid:
Aan het einde van dit schooljaar treden Evelyne Douma en Ilse de Groot uit de MR. Voor de oudergeleding
komt Denise Albertus, moeder van Deona uit groep 1//2, het MR-team versterken. Het team wordt
vertegenwoordigd door Ruchama Roorda in de MR en door Elly Bosscha in de GMR. Vanaf september 2014 is
Palina de Lijster de nieuwe voorzitter.
Het is goed om te weten dat het als ouder productief is advies te mogen geven en wel of niet instemming te
kunnen verlenen. Als betrokken ouders geïnteresseerd zijn en graag willen aanschuiven aan de MR-tafel, is het
altijd mogelijk een gratis WMS-brochure, waarin duidelijke verhalen worden verteld over het reilen en zeilen
binnen een MR, aan te vragen bij de MR via mrrichtingwijzer@codenz.nl of door een MR-lid op school aan te
spreken.
Oproep aan de ouders:

De MR van de Richtingwijzer doet zijn werk in samenspel met de directie, maar stelt ook ongevraagd zaken
aan de orde of komt met adviezen. Al naar gelang het onderwerp van medezeggenschap betrekt de MR (een
deel van) de achterban – ouders en/of leerkrachten – bij zijn voorstellen. Het is dus essentieel dat de MR weet
wat er leeft bij de achterban, zodat daar naar de directie op een juiste wijze vorm aan kan worden gegeven.
Wij nodigen dan ook een ieder uit vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de gang van zaken
op school aan de MR te laten weten. Uw e-mail naar mrrichtingwijzer@codenz.nl is van harte aanbevolen. Wij
nemen dan snel contact met u op.
Namens de MR De Richtingwijzer,
Ilse de Groot, voorzitter

