Jaarverslag MR OKC De Westhoek 2016-2017
Leden MR
De MR bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
 Oudergeleding: Harmen van der Schaar (voorzitter), Steef Boonstra en
Barbara Oosterlee.
 Personeelsgeleding: Marloes Snoek (secretaris), Ria Korstanje en Andrea van
Zweden.
De directeur, Joke Burgerhoudt, woonde de vergaderingen bij. Zij kon de MR-leden
op deze manier direct informatie verschaffen over diverse schoolzaken.
Vergaderingen
De MR heeft vijf keer vergaderd in het schooljaar 2016-2017. Volgens een
jaarplanning werden onderwerpen besproken, eventueel aangevuld met actuele
zaken.
 De MR heeft haar eigen e-mailadres (MRwesthoek@stichtingwijzer.nu).
Ouders kunnen hiermee via de e-mail vragen stellen aan de MR. Informatie
vanuit de MR wordt ook gedeeld in de Nieuwsflits. Op de schoolwebsite staat
informatie over de MR;
 De MR heeft inzage gekregen in de analyse cito toetsen;
 Er is nagedacht over een nieuwe opzet om met ouders te communiceren;
 De MR wordt op de hoogte gesteld van het feit, dat er volgend schooljaar
subsidie voor 3 jaar is verkregen (Gemeente) om het muziekonderwijs een
nieuwe impuls te geven. De muziekschool gaat dit project begeleiden.
 Tevens kan de school subsidie krijgen voor schoolpleinvergroening. De MR
denkt hierover mee;
 Het jaarverslag en de begroting van de school zijn bekeken.
 Het vierde certificaat van de Gezonde School is binnen namelijk voeding;
 De MR is tijdens de vergaderingen geïnformeerd over het verloop en de
inhoud van het onderwijsinspectietraject.
Resultaten
In het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende resultaten behaald:
 Er zijn door de MR twee ouderbijeenkomsten georganiseerd voor ouders van
nieuwe leerlingen;
 Er is nagedacht over een opzet voor het samensmelten van de MR (vanuit de
school) en de OC (vanuit de opvang). Dit wordt in het volgende schooljaar
voortgezet;
 Er is een tevredenheidsonderzoek uitgegaan naar de ouders. Dit onderzoek is
geëvalueerd door de MR. Hierop worden in het schooljaar 2017-2018 een
aantal zaken aangepakt die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen;
 Er is nagedacht over het verbeteren van de communicatiekanalen, zoals
digiduif. Tijdens ouderbijeenkomsten kwam de wens naar voren om het
inschrijven voor de ouder-kind gesprekken te digitaliseren. Dit is inmiddels
ingevoerd voor de hele school. In het schooljaar 2017-2018 wordt het
onderwerp communicatie verder opgepakt.

