Beste ouders en/of begeleiders,

In het jaarverslag doet een MR altijd verslag van de belangrijkste zaken die in een schooljaar
langs zijn gekomen. We hebben ook dit jaar weer getracht alles in enkele woorden te
vangen. Hier volgt dus het verslag van schooljaar 2017-2018.

Het jaargang 2017-2018 heeft voor de MR vooral de aandacht gehad op het nieuwe ‘meer
jaren plan’ (koersplan 2018-2021). Meerdere malen is aan de MR terugkoppeling gevraagd
of het plan aansloot bij dat van INOS, maar ook bij wat we belangrijk vinden voor jullie
kinderen. Daarbij de docentengroep ook niet uit het oog verliezen.
Als MR wilden we u ook wat frequenter inzage geven over de onderwerpen die we hebben
besproken. Door na de MR vergadering de notulen weer structureel op de spoorzoeker-app
en Website te plaatsen, maar ook door een korte samenvatting in de weekinfo op te laten
nemen.
Andere onderwerpen die in het jaargang zijn gepasseerd zijn onder andere: Schooljaar plan,
uitgangspunten personeel, Schoonmaak en hygiëne, parkeer beleid, educatieve reizen,
begroting, aanpak overblijven, Management Rapportages, gezonde aanpak, sterkte en
zwakte analyse en schoolondersteuningsprofiel.
Een belangrijk punt om separaat te melden is het instemmen met de besteding van de
werkdrukmiddelen (beter bekend als geld wat is vrijgekomen na de stakingen) binnen KBS
de Spoorzoeker.
De MR vergaderingen waren zo goed als altijd met de volledige raad. Er zijn enkele
wijzigingen geweest in de ouder en personeelsbezetting, maar we zijn eenduidig dat allen
met de juiste instelling en passie het belang van uw kind(eren) en het personeel van de KBS
de spoorzoeker zo goed mogelijk vertegenwoordigt.
Als laatste, willen we ook via het jaarverslag van jaargang 2017-2018 de Directie zeer
bedanken voor haar openheid, betrokkenheid en opnemen van adviezen. We mogen als MR
stellen dat we met veel plezier uitkijken naar het implementeren en borgen van het
Koersplan 2018-2021.
Uw MR

