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Impuls aan kwaliteit 
Waar er enkele jaren terug soms gestreden moest worden voor het voortbestaan van de school in West Graftdijk en 
lastige discussies plaatsvonden over fusies, kenmerkt schooljaar 2017-2018 zich vooral door een enorme 
kwaliteitsimpuls. De ingezette lijn van voortbestaan naar een interessante school met kwalitatief goed onderwijs 
heeft dit schooljaar een prachtige vooruitgang opgeleverd waar leerlingen, leraren en ouders trots op kunnen zijn en 
de school razend interessant maakt voor nog meer nieuwe instroom. Onderstaand een samenvatting van de 
besproken onderwerpen binnen de MR dit schooljaar. 
 
Ontwikkelplan/ Proeftuin 
Binnen het jaarlijks terugkerende school ontwikkelplan dit schooljaar een bijzonder project waarin de manier van 
lesgeven aangepast wordt op de wensen van de toekomst. Via een proeftuin werd in een aantal periodes 
proefgedraaid in een systeem met korte instructies, meer zelfstandigheid en werken via de individuele leerlijn. Dit 
systeem sluit naadloos aan op de behoefte van de toekomst waarin klassikaal leren steeds meer verlaten wordt en 
leerlingen steeds meer aangesproken worden op hun eigen talenten, zelfstandigheid en via hun eigen planning zelf 
het leertempo bepalen. Deze methode is reeds bewezenverklaard en getest, maar in deze regio wordt onze school 
koploper. Naast de behoefte aan een nieuw onderwijssysteem als die uit de proef, sluit deze methode ook naadloos 
aan bij de capaciteit aan leerkrachten voor de komende schooljaren. 
 
Continue rooster 
We zouden het bijna vergeten zijn maar in september 2016 is het nieuwe continue rooster ingegaan waarbij alle 
dagen en klassen gelijke schooltijden hebben van 8:30-14:00. Na een lange voorbereidingsfase is de uitvoering goed 
bevallen en zal uiteraard onderdeel blijven van het nieuwe onderwijssysteem. 
 
Stakingen 
Dit schooljaar hebben we te maken gehad met een aantal landelijke en regionale stakingen. De MR heeft zich, 
ondanks de logistieke uitdagingen, steeds achter deze stakingen geschaard en blijft deze ondersteunen totdat het 
gewenste resultaat is behaald. Het basisonderwijs en de leerkrachten verdienen een forse noodzakelijke financiële 
investering. 
 
Toeslag kleine scholen en werkdruk verlaging 
In overleg met de directie, leraren team en ISOB is besloten de extra toeslag voor kleine scholen en het beschikbare 
budget voor werkdruk verlaging te investeren in het nieuwe onderwijssysteem. Hiermee kan de formatie zodanig 
ingevuld worden dat er voldoende extra ondersteuning is voor de leerkrachten en hopelijk daarmee het nieuwe 
onderwijs de juiste impuls krijgt en ook de werkdruk zal afnemen na een wellicht eerste arbeid intensieve 
introductie. 
 
Formatie 
Om de formatie 2018-2019 van het lerarenteam en ondersteunende medewerkers rond te krijgen moest er flink 
gepuzzeld worden. In een kleine school als de onze is voldoende budget altijd een uitdaging. Met de introductie van 
het nieuwe systeem en de inzet van de diverse toeslagen, hebben we een lichte over formatie kunnen 
bewerkstelligen welke ook toekomst bestendig is. Helaas moesten er wel moeilijke besluiten worden genomen 
rondom het vertrek van Anneke, Inge en Titia. We zijn blij dat de ouders een mooi afscheid hebben kunnen 
organiseren en zij allen op leuke nieuwe scholen aan de slag zijn gegaan. 
Let op: In de nieuwe formatie is alle ruimte voor goed vooruitstrevend onderwijs, maar een stuk minder ruimte 
voor nevenactiviteiten. Als ouders zullen we rekening moeten houden met de belasting van het team en nog meer 
buitenschoolse activiteiten incl. coördinatie moeten verdelen onder vrijwillige ouders.  
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Samenstelling MR 2018-2019 
De vrijgekomen positie binnen de leraren afvaardiging van Anneke van Velzen zal in het volgende schooljaar ingevuld 
gaan worden door Irma Mensink. Irma zal daarmee ook direct de directie input verzorgen. Brigitta Hendriks zal 
regelmatig aan blijven schuiven voor overleg. Chris van de Geer blijft de positie van secretaris vervullen. De 
oudergeleding plekken zullen worden ingevuld door Mary Smit en Koen Verhart (voorzitter). 
Indien ouders interesse hebben om in de toekomst zich beschikbaar te stellen voor de MR mogen zich elk gewenst 
moment melden bij de MR leden of eens aanschuiven bij vergaderingen. 
 
Opzet jaarvergadering 
In 2017 is er voor het eerst voor gekozen om de MR/ OR-jaarvergaderingen te combineren met de klassen 
informatieavonden. Deze opzet is goed bevallen en wordt voorlopig voortgezet. 
 
Diverse kleinere onderwerpen: 
Naast alle terugkerende grotere onderwerpen zijn er ook kleinere onderwerpen besproken waarbij de volgende 
zaken het vermelden waard zijn: Gebruik Class Dojo, Activiteiten en subsidie NL-Doet, Nieuwe inrichting aula en 
lokalen, Planning schoolvakanties, Invoering privacywet, Organisatie Open Dag, Afschaffing woordenschattoetsen, 
Ontwikkeling nieuwe schoolfolder, Sociale veiligheid- en vragenlijst, Gebruik ouderportaal, Drinkwaterproject – 
stimuleren waterdrinken (januari 2019), Schoolplan 2018-2019 
 
Bent u geïnteresseerd in de werkwijze van de MR of bepaalde onderwerpen op de agenda, dan kunt u altijd 
vrijblijvend een keer aanschuiven bij de vergaderingen. Doorgaans 6-wekelijks op de maandag rond 14:30. 
Privacygevoelige onderwerpen worden dan besloten georganiseerd en andere onderwerpen openbaar. 


