Aan alle ouders /verzorgers/medewerkers,
De MR heeft het afgelopen schooljaar weer een aantal keren vergaderd, waarbij vele
onderwerpen aan bod kwamen. Ook dit jaar is er weer een jaarverslag van de MR. Heeft u vragen
en/of opmerkingen laat het ons weten.

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2017 -2018
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE PAEDWIZER

1.Samenstelling Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de MR in het jaar 2017-2018 was als volgt:
Oudergeleding:
Henrieke Breimer t/m februari , opgevolgd door Minke Bergsma (voorzitter)
Lenie Wind (secretaris)
Personeelsgeleding: Tiny Schut
Elze Atsma
2. Tussentijdse verkiezingen
Dit schooljaar zijn we gestart met 2 nieuwe MR leden Henrieke Breimer en Tiny Schut. Door
verhuizing in februari 2018, heeft Henrieke de voorzitterstaken vroegtijdig overgedragen aan
Minke Bergsma. Minke is bereid gevonden om vanuit de oudergeleding zitting te nemen in de MR
en de zittingstermijn van Henrieke over te nemen. Tussentijdse verkiezingen waren niet mogelijk,
aangezien zich geen kandidaten hadden aangemeld na de oproep in december 2017 in het
Paedwizerke aan ouders. Elze Atsma is aan het eind van dit schooljaar aftredend, zij zal door
Nanne de Jong worden opgevolgd vanuit de personeelsgeleding voor een zittingstermijn van 3
jaar.
3. Jaarverslag afgelopen jaar
Op het gepubliceerde jaarverslag zijn geen vragen of reacties binnengekomen.
4. Beleidsuitvoering schooljaar 2017-2018
* vergaderfrequentie
De MR heeft afgelopen jaar 4 keer vergaderd en daarnaast nog 3 keer samen met de
ouderactiviteitencommissie en directeur over meer praktische activiteiten. 1 keer is overleg
geweest met GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van CBO Meilân) op de
jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst. In het najaar 2017 is overleg geweest met CvB omtrent
invulling vacature directeur van de Paedwizer.
*werkwijze

Zaken die in de GMR aan de orde komen worden in de MR besproken en de MR kan ook zaken
inbrengen bij de GMR. Op de agenda van de MR staan een aantal vaste agendapunten. Ouders
kunnen via de MR aandacht vragen voor zaken die hen bezighouden op het gebied van
schoolbeleid en uitvoering hiervan op de Paedwizer. Deze punten worden dan in de vergadering
besproken. De MR onderhoudt contacten met haar achterban (ouders/verzorgers en
leerkrachten). Notulen van de vergaderingen zijn voor belangstellenden beschikbaar bij de
secretaris. MR vergaderingen kunnen bezocht worden door achterban via aanmelding bij
secretaris.
*contact met achterban
De MR personeelsgeleding is vertegenwoordigd in de teamvergaderingen.
De MR is evenals ouders en leraren uitgenodigd bij ouderpanelavonden (2 maal), ouderavonden
(2 maal), koffie inloop café (maandelijks m.i.v. 2018) en informatiebijeenkomsten (2 maal) en
open(doelgroep) dagen (2 maal) vanuit school. De MR probeert hier zoveel mogelijk
vertegenwoordigd te zijn en/of is betrokken in de voorbereiding en organisatie. De MR
ondersteunt de initiatieven van school om platvormen te creëren en ouders/verzorgers uit te
nodigen mee te denken over beleid, beleidsuitvoering en activiteiten in de school. De MR maakt
zelf gebruik van deze platvormen om input, die relevant is voor MR advies en
instemmingsbevoegdheden die haar zijn toegekend, van de achterban te ontvangen.
5. Wat besproken werd in de MR in het schooljaar 2017-2018
In de vergadering worden beleidsmatige zaken op schoolniveau besproken. Enkele onderwerpen
lichten we toe. Voor de overige noemen we u alleen de onderwerpen. Wanneer er bij u vragen
leven over één van de onderwerpen horen we dit graag van u.
-Aanstelling directeur
In 2017 heeft Marijke Star afscheid genomen van de Paedwizer na een aanstelling van 8 jaar in
deze functie om een carrièreswitch te maken binnen CBO Meilân. De MR heeft aan CvB advies
verstrekt over de sollicitatieprocedure, vacaturestelling en het invullen van de vacature. Jill Hom
is in januari, na een interim-periode in najaar 2017, op de Paedwizer aangesteld . De MR verwacht
met haar als directeur weer op een constructieve wijze samen te kunnen werken in de
ontwikkelingen op de Paedwizer de komende jaren.
-Koersplan Meilân 2019-2023
CBO Meilân wil graag samen met leraren en ouders koers bepalen voor de komende 4 jaren. Hoe
ziet de Paedwizer eruit in 2023? Samen met MR en OAC is gebrainstormd over de verwachtingen
en wensen. Hierbij werden onder andere zaken genoemd als flexibele vakanties, onderwijs op
school zodat ook sociale ontwikkeling mogelijk is, behoud van voldoende deskundige leraren,
betrouwbare digitale infrastructuur, bewegend en creatief onderwijs integreren met digitale
hulpmiddelen en ervarend leren.
-Ouderbijdrage en financiële tegoeden
Op de Paedwizer was het mogelijk de ouderbijdrage laag te houden, doordat ouders geld
inzamelden met het ophalen van oud papier onder de vlag van St. SJAK, waarin alle basisscholen
in St.Nicolaasga vertegenwoordigd zijn. In 2017 is deze inzameling beëindigd en is een
compensatieregeling voor de komende 5 jaar toegekend door de gemeente DFM en in een keer
uitbetaald in 2017. In MR en OAC is gebrainstormd over nieuwe vormen van geld inzamelen, maar
dit heeft nog niet geleid tot nieuwe initiatieven. De MR heeft aan directeur geadviseerd een
meerjarenplan te presenteren over de besteding van de oud papier gelden die zijn opgebouwd,
waarmee koers kan worden bepaald voor de benodigde jaarlijkse ouderbijdrage. De MR heeft
ingestemd met een verhoging van de ouderbijdrage naar €17,50.

-Resultaat oudertevredenheidspeiling door DUO
In 2017 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers van de
Paedwizer, uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd aan MR en advies is verstrekt over de
interpretatie en vervolgacties. Het thema Identiteit van de school is dit jaar in team en tijdens
ouderavond besproken, mede naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek.
-Werkdruk leraren
De werkdruk van leraren werd in 2016-2017 als hoog ervaren, waarbij ook uitval van leraren een rol
speelde en vervanging hiervan. In 2017-2018 is de uitval gelukkig beperkt, maar is wel actief
ingezet binnen CBO Meilân op onderzoek naar werkdrukvermindering. Voor leraren zijn hier
speciale bijeenkomsten georganiseerd en de uitkomsten zullen binnen de Paedwizer vertaald
moeten worden naar concrete oplossingen. MR heeft advies gegeven over de taken waarbij
ouders ingezet kunnen worden en de uitvoering hiervan, denk hierbij aan de coördinerende rol
door ouders bij het realiseren van de optochtwagen. De OAC heeft de coördinatie van de overige
activiteiten waarbij ouders worden ingezet binnen school en bij schoolactiviteiten en stemt hierin
af met directeur en/of toegewezen leraren. Jaarlijks wordt een intekenlijst aan ouders
gepresenteerd waarin ouders kunnen aangeven waarvoor ze zich willen inzetten.
Voor het overige volstaan we met het noemen van de gespreksonderwerpen:
-Profilering van de Paedwizer en hulpmiddelen hierbij; nieuwe vlag met logo o.a.
-Evaluaties bijzondere schoolactiviteiten als sinterklaasfeest, kerstfeest, optocht enz.
-Ouderbetrokkenheid en inzet
-Begroting en financieel verslag OPA-pot
-Instemming Schooljaarverslag/Schooljaarplan 2017-2018
-Instemming Rapportage RI & E(risico-inventarisatie en evaluatie) en plan van aanpak
-Begroting Paedwizer
-Ouderpanelavonden
-Vakantierooster
-Instemming Schoolgids en kalender 2018-2019
-Instemming Formatie en organisatie 2018-2019
-Open ochtend/avond
-Landelijke stakingen primair onderwijs
-ICT-doelstellingenbeleid
-Veiligheidsbeleid
-Pestprotocol en start met kanjertraining
-Dyslexieonderwijs (extern aanbod)
De MR heeft zich met veel plezier ingezet voor de Paedwizer en de samenwerking met het team
en directeur(en) als positief en plezierig ervaren.
Namens de MR,
Lenie Wind
Secretaris Medenzeggenschapsraad

