MR Jules Verne jaarverslag 2015

De MR heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Een aantal zaken is daarbij regelmatig aan de orde
gekomen.
De standaardonderwerpen zijn de voorbereiding en bespreking van de GMR vergaderingen, het
jaarplan en de begroting van de Jules Verne. Jaarplan en begroting werden indien nodig toegelicht
door de directie, die meestentijds een verhelderend antwoord kon geven op gestelde vragen.
Vast punt op de agenda dit jaar waren de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, een
grote verandering voor alle schoolbesturen, waarvan de voorbereidende fase in een overkoepelend
samenwerkingsverband van diverse besturen tot nu toe traag verloopt ondanks een groot aantal
enthousiaste en deskundige werkgroepleden.
De ict-ontwikkelingen op school worden kritisch gevolgd en er is tevredenheid over het werken in
alle groepen met verrijdbaar scherm, digiborden en laptops en het gebruik van Birdy en VAL-junior.
De digitale leeromgeving is duidelijk zichtbaar.
De tussenschoolse opvang en de verkeerssituatie bij Durv! en Regenboog is maandenlang een zorg
geweest. Betrokken partijen waren te weinig actief en wat betreft de TSO is er geen merkbare
vooruitgang geboekt, terwijl toch veel ouders en kinderen aangegeven hebben ontevreden te zijn.
Ouderparticipatie is een terugkerend thema geweest. Hoewel de inzet van de directie en een
geleding van de MR groot was heeft dat niet geleid tot een groot enthousiasme onder ouders. De
avondbijeenkomst was slecht bezocht en het draagvlak voor verdere uitwerking lijkt niet groot.
De MR zal de plannen van de directie m.b.t. het continurooster bespreken.
Het tevredenheidsonderzoek geeft een onvolledig beeld wat betreft de mening van ouders. Dit komt
door de deels onvolledige vraagstelling. Toch mag uit het onderzoek opgemaakt worden dat ouders
tevredener zijn dan het jaar ervoor.
De MR is zeer te spreken over de kordaatheid van de directie wanneer het gaat om het beteugelen
van onrust in groepen, contacten met individuele ouders en zaken als de aanschaf van een
tekenmethode en zeepdispensers.
In februari 2016 zijn er verkiezingen voor de oudergeleding van de MR.

