
Jaarverslag 2015-2016 
Medezeggenschapsraad PC Basisschool de Huve. 
 
De oudergeleding bestond uit: 
     

 Daphne Vos     secretaris  

 Bianca Jannink    lid    

 Mariëlle Roelofsen    lid 
 
De personeelsgeleding bestond uit:  
 

 Rutger Sibma    voorzitter 

 Christien Sickman    lid 

 Liesbeth de Lange    lid 
 
De MR heeft 8 maal vergaderd. 
De directeur mevr. de Lange heeft ons het hele jaar op de hoogte gehouden van 
schoolse zaken. Zij is geen lid van de MR en heeft daarmee dus ook geen stemrecht, 
zij heeft wel een adviserende taak. 
 
De MR sprak over deze onderwerpen: 
 

1. Het activiteitenplan MR de Huve, waarin alle jaarlijks terugkerende activiteiten 
staan, stond maandelijks op de agenda. Hieronder staan de punten 
opgesomd, waarbij advies en instemmingsrecht vermeld staan en op deze 
wijze ook besproken en vastgesteld zijn. 

a. Vaststellen activiteitenplan nieuwe schooljaar 
b. Jaarverslag 
c. Jaarverslag MR 
d. De schoolgids 
e. Huishoudelijk reglement MR 
f. Begroting 
g. Ouder-enquete 
h. Zorgplan Samenwerkingsverband 
i. LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) 
j. Checklist incidenten 
k. Schoolplan (eens per 4 jr) 
l. Formatie nieuwe schooljaar 
m. Onderwijskundig jaarplan 

 
2. Er heeft een wisseling plaats gevonden in de samenstelling van de MR, Lydia 

Greevink is met pensioen gegaan en haar plaats is ingevuld door Liesbeth de 
Lange. Al aan het begin van het jaar is Daphne Vos secretaris geworden, 
hiervoor was Bianca Jannink dat. 
 

3. De MR heeft veel met directie gesproken over het IKC (integraal kindcentrum), 
waarbij gekeken wordt naar een samenwerking met de Compaan en de 
Stapvoorde en waarbij aandacht is voor het behouden van de eigen identiteit. 
 



4. Zoals afgesproken houden we om het jaar een ouderenquête. Zo ook dit jaar. 
De respons de vorige keer was 28%. Feitelijk is dat te laag om conclusies uit 
te trekken. Het doel was dan ook om dit omhoog te halen. Door het te 
koppelen aan de 10-minutengesprekken, waarbij er altijd een MR lid aanwezig 
was om ouders te verzoeken de enquête in te vullen, is dat doel behaald 
(60%). Er zijn ook losse opmerkingen gemaakt die geïnventariseerd zijn en de 
MR zal kijken hoe alle aandachtspunten die naar voren gekomen zijn zo goed 
mogelijk aangepakt kunnen worden. 
Er zijn drie speerpunten opgesteld: 

a. Huiswerk; dit zal in het team geëvalueerd worden en beleid zal opnieuw 
onder de ouders gecommuniceerd worden 

b. Hygiëne op de toiletten: er worden maatregelen hier voor genomen 
c. Communicatie over de voortgang van de leerlingen, mbt toetsen, 

rapporten.   
 

5. Er is een ideeënbus gekomen in de hal, deze is opgefleurd door leerlingen 
van de Huve. Gekoppeld aan de ouderenquête hebben we ouders gevraagd 
een idee op een briefje te schrijven en die in deze bus te deponeren. Eén van 
de ideeën was een leerlingenraad, iets waar de MR een voorstel voor heeft 
gemaakt en wat in het najaar 2016 ingevoerd gaat worden. 
 

6. O4NT 
Vanaf eind 2015 heeft directie met de MR gesproken over Onderwijs voor de 
nieuwe tijd. Er is met de MR gesproken over de principes, de mogelijkheden 
en de keuzes die de Huve hierin kan en mag maken. Het team is hierover 
goed geïnformeerd, hebben scholen bezocht die al overgegaan zijn naar dit 
principe. De Huve zal in het veranderingstraject optrekken met de 
Telgenborch. De MR heeft hier formeel instemming aan verleend. 
Ondertussen is de onderbouw al begonnen met Leerpleinen (groep 
doorbrekend onderwijs), ouders hebben hierover voorlichting gehad.  
 

7. Verkiezingen 
Bianca Jannink heeft laten weten dat zij zich niet verkiesbaar wilde stellen 
voor een nieuwe periode, wat maakt dat er verkiezingen zijn georganiseerd. 
Drie enthousiaste ouders hebben kenbaar gemaakt graag zitting te willen 
nemen in de oudergeleding van de MR. De verkiezingen hebben plaats 
gevonden tijdens de kennismakingsgesprekken. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Daphne Vos 
secretaris MR de Huve. 
 


