
Het jaar 2018-2019 kenmerkt zich voor de MR als een overgangsjaar. De overgang van interim naar een nieuwe directie, waarin we zoekend zijn geweest. De MR 
heeft veel verschillende onderwerpen behandeld tijdens de vergaderingen, waarbij dit door de omstandigheden veelal reactief is geweest. De visie van de MR is 
hierbij niet goed tot zijn recht gekomen. Hieronder de behandelde onderwerpen en terugkoppeling op de doelstellingen.

Jaarverslag ‘18-’19 MR de KWAKEL 

Nieuwe directeur
De MR heeft een actieve rol gespeeld in de 
procedure, dmv vacatureteksten, lezen van CV’s, 
deelnemen aan de sollicitatie gesprekken en het 
uiteindelijke advies richting de stichting. 

Jaarplan 2018-2019
Elke vergadering heeft het jaarplan op de agenda 
gestaan. Gezien het overgangsjaar is het jaarplan 
erg ambitieus geweest. Een aantal doelen zijn niet 
bereikt. De MR vindt hierbij de doorgaande lijn op 
hoofdvakken belangrijk, als wel het rapportfolio. 
Deze twee aspecten zullen dan ook terugkomen in 
het jaar 2019-2020

Samenwerking
De samenwerking met de directie is niet 
vanzelf gegaan. Dit doordat er eerst een 
interim directeur was en de nieuwe 
directeur in februari is gestart. De 
opstartfase heeft ervoor gezorgd dat we 
in dit jaar 2019-2020 zijn gestart met een 
ambitie gesprek.

SOOS
In februari is Soos geïntroduceerd. De 
introductie is goed verlopen. De MR 
heeft meegeholpen te testen. De MR 
blijft benadrukken dat evaluatie 
belangrijk is, zodanig dat alle 
stakeholders worden gehoord en 
verbeteringen worden doorgevoerd. 

Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan leg voor 4 jaar vast waaraan 
gewerkt gaat worden in de jaarplannen. Om de 
plannen te kunnen beoordelen heeft een lid van 
de MR een cursus gevolgd. De MR heeft hierbij 
meegedacht en is kritisch geweest op de 
hoeveelheid als wel de realiseerbaarheid van de 
plannen. Er ligt nu een schoolplan rondom 3 
onderwerpen waarbij de Kwakel zich onderscheid 
als wel voldoet aan alle wettelijke eisen.

Nieuwbouw
De nieuwbouw is veelvuldig aanbod geweest. De 
communicatie tussen de gemeente, de stichting 
en school heeft te wensen over gelaten. De 
stakeholders zijn niet genoeg betrokken geweest 
in het ontwerp proces. Voor de toekomstige 
samenwerking zijn afspraken gemaakt, zodanig dat 
alle stakeholders vertegenwoordigd zullen zijn.

TSO
De tussenschoolse opvang blijft een aandachtspunt 
m.b.t. het aantal vrijwilligers op het aantal 
kinderen. De dagindeling in de toekomst blijft dan 
ook op de agenda staan voor 2019-2020.



Jaarverslag ’18-’19 MR de KWAKEL 

Optimaliseren van de communicatie tussen 
school en ouders

Het structureel volgen van het jaarplan

Een actieve en zichtbare MR

Doelstelling ‘18 –’19 Acties
De MR heeft in november een enquête 
gehouden onder ouders. Op basis van de 
uitkomsten is een ouderavond georganiseerd. De 
opkomst van de ouderavond was er laag (16 
deelnemers). Ondanks dat was de avond 
constructief en heeft geleid tot goede 
aanbevelingen.

Elke MR vergadering heeft dit op de agenda 
gestaan. MR is kritisch op het aantal doelen als 
wel de haalbaarheid geweest.  

De MR heeft in oktober 2018 het visie 
document en doelstellingen opgesteld. In 
oktober de enquête en in november de 
ouderavond georganiseerd. Na elke 
vergadering komt de terugkoppeling op de site 
en in SOOS. 

Uitkomsten
Nav de behoefte naar 1 platform is SOOS 
geïntroduceerd. De invulling van SOOS kan 
volgens de MR nog beter afgestemd worden 
op de behoeften van ouders. Deze 
behoeften zijn vormgegeven in een 
aanbevelingsplan enerzijds op gebied van 
algemene communicatie als wel ouder-kind 
communicatie. 

De MR heeft samen met school 
geconstateerd dat op 2 belangrijke punten, 
de doorgaande lijn als wel het rapportfolio 
de doelstellingen niet gehaald zijn. Deze 
zijn dan ook wederom opgenomen in het 
jaarplan voor 2019-2020.   

De MR heeft geprobeerd om actiever en 
zichtbaarder te zijn. Ons inzien hebben wij 
onze achterban niet genoeg betrokken. 
Deze doelstelling is daarom 2019-2020 
weer meegenomen. 


