Verslag gezamenlijke jaarvergadering van OR en MR
OBS De Eendracht
d.d. 8 sept 2015
Aanwezig:
OR
MR
Directie

: Henriette de Graaff, Roel Bakker, Kiki SchmitzKroon
: Marianne Koerselman, Ida Sietsma, Jeroen Homan en JanKees
Haan.
: Peter Ranzijn, Annelies Meijer

den

Opening:
Henriette heet iedereen welkom. Gedurende de vergadering zijn er enkele ouders
binnengelopen.
Afspraken:
De ouderbijdrage zal ook dit jaar niet verhoogd worden.
Er is afgesproken dat er een datum voor een vooroverleg gepland wordt tussen OR en
MR om de stukken vantevoren door te nemen. Deze datum wordt vroegtijdig gepland.
Rondvraag:
Een ouder vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een deel van de school op vrijdag om
12.00 uur uit is en de 2 hoogste groepen om 12.30 uur. Het is niet praktisch voor ouders
en geeft onrust. Hierover is ook geen goede communicatie geweest. Vanuit de MR wordt
hierop gereageerd dat dat te maken heeft met het gelijktrekken van het aantal lesuren
van de leerlingen.
Tevens wordt ingebracht dat er nu 3 jaar over het continurooster gesproken wordt,
maar er steeds geen besluit over genomen wordt. Is dat omdat er te weinig animo is? Bij
de Hofland speelde hetzelfde en daar is sinds dit jaar wel het continurooster ingevoerd.
Directie geeft aan dat de school voor nu nog niets kan met het continurooster, omdat
eerst de uren van de leerlingen ingehaald dienen te worden en dat is een behoorlijke
constructie. Gelijke tijden en een eventueel continurooster kan met 2 jaar pas weer
bekeken worden. Er ontstaat een gesprek over het continurooster, de schooltijden met
ouders en verdere aanwezigen. Wat ouders missen is een vlotte, heldere en transparante
communicatie naar de ouders over wat zich afspeelt op school.
Peter dankt de OR, MR en ouders voor hun input, het meedenken en hun aanwezigheid.
Annelies benadrukt nogmaals dat het gewaardeerd wordt dat er enkele ouders zijn
gekomen en zich zo betrokken voelen bij school.
Ouders geven de tip: communiceer wat er gebeurt naar de ouders. Er is teveel
onduidelijkheid en onrust over.

