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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014 - 2015 

 
September 
Het leerlingenaantal ligt op de peildatum van 1 oktober 2014 rond de 130 leerlingen. Het welzijn 
van de leerlingen in de nieuwe samengestelde groepen 6/7/8 wordt kritisch gevolgd. Beide 
leerkrachten zijn voor deze groepen samen verantwoordelijk. In de ochtend is er ondersteuning 
van een derde leerkracht. 
Dit is de laatste vergadering van de vorige directeur; hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
Oktober 
De nieuwe directeur wordt verwelkomd in de MR; als adviseur zal hij, waar nodig, aanwezig zijn 
bij de vergaderingen. Er hebben zich geen nieuwe ouders gemeld om zitting te nemen in de MR. 
Het onderzoeksrapport over de Kindercampus is afgerond en besproken. Naar aanleiding 
hiervan is een stuurgroep gevormd die gaat onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van de 
uitkomsten van dit rapport.  
De voortgang van de groepen 6/7/8 is besproken en geëvalueerd. De MR stemt in met de 
conclusies uit het plan van aanpak over deze evaluatie. 
De directeur is actief gestart met het aantrekken van meer leerlingen uit de (Schrijvers)buurt. 
 
December 
Het MR-reglement is niet gewijzigd, het huishoudelijk reglement is op enkele punten aangepast. 
Beiden zijn voorzien van een recente datum. De documenten ‘Kindercampus Wandelbos’ en het 
‘Kindprofiel’ zijn besproken. De MR stemt in met de begroting en de afvloeiingslijst. De MR gaat 
voortaan via de digitale nieuwsbrief communiceren. 
 
Maart 
De pedagogische visie voor de Kindercampus is vastgesteld. Dit vormt de leidraad voor de 
komende jaren. De directeur werkt aan een ambitieplan voor het Integraal Kindcentrum (IKC). 
De MR heeft het rapport ‘Diepteanalyse’ ontvangen. Doel van dit rapport is onder meer het 
verbeteren van de schoolorganisatie en daarmee het verhogen van de resultaten. Het 
verbeterplan dat hieruit voortgekomen is, vormt een kort termijnplan tot aan de zomervakantie. 
In het kader van de nieuwe cao, stemt de MR in met het Overlegmodel. 
 
Alle ouders mogen zich aanmelden om zitting te nemen in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Men hoeft daarvoor niet in de MR te zitten. Zowel ouders als 
personeelsleden kunnen zich aanmelden via de secretaris van de GMR. Bij meerdere 
aanmeldingen volgen verkiezingen. 
 
Mei 
Het Jaarverslag Wandelbos en het vakantierooster worden goedgekeurd. Verder werd er 
gesproken over het dagprogramma, het schoolplan en de formatie. 
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Juni 
De MR stemt in met het schoolplan en de schoolgids. 
 
Juli 
Na het vertrek van Margriet ter Horst en Netty Muller uit de MR, is de teamgeleding van de MR 
weer op sterkte gebracht door Maaike Verhoof en Ilja Hoogenberg. Ien Frieling vertegenwoordigt 
zowel Antares als Wandelbos in de GMR. 
 
De inspectiekaart is bekeken en de citotoetsen laten een flinke vooruitgang zien. Vier van de vijf 
indicatoren van de inspectie zijn voldoende tot goed gemaakt. Alle veranderingen en 
inspanningen zijn terug te zien in de resultaten. Het College van Bestuur heeft een positief 
rapport gestuurd over het schoolbezoek. 
Verkiezingen voor de oudergeleding in de MR volgen wellicht in het voorjaar. 
Het Wandelbosfestival is samen met de Oudervereniging geëvalueerd tijdens een gezellig 
samenzijn. 
 


