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Voorwoord
In dit jaarverslag van de MR van BS De Maasköpkes vindt u de hoogtepunten die besproken zijn in de
MR vergaderingen van schooljaar 2014-2015.
Nadere details kunnen in de aparte vergaderverslagen worden terug gevonden op de website van
basisschool de Maasköpkes : www.bsmaaskopkes.nl
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1. Schoolkalender
Met ingang van schooljaar 2014-2015 is er overgestapt naar een andere drukker en lay-out. Mede
hierdoor was de uitlevering dit jaar wat later dan gewend. Algemeen werd de nieuwe lay-out wel
goed bevonden.

2. Open Huis
De opzet dit jaar was wat anders dan voorgaande jaren. Er hebben workshops in diverse klassen
plaatsgevonden. De nieuwe opzet is goed bevallen en dus een geslaagde invulling van het Open Huis.

3. Schooltijden
Na veel beraad is er een discussie opgang gekomen met betrekking tot verandering van de
schooltijden. Diverse scenario’s hebben de revue gepasseerd. Er zijn discussies geweest over de
invloed op de schooltijden door personeelsbeleid (cao), vragen van ouders, bioritme van kinderen en
samenwerking met B.S. ’t Spoor. Uiteindelijk is er een voorstel op schrift gesteld waarop de ouders
een reactie konden geven middels een mail richting de oudergeleding van de MR.
Na vele reacties van ouders is tot het volgende nieuwe rooster gekomen die ingaat in schooljaar
2015-2016:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Basisschool de Maasköpkes kent “ïnlooptijd”; dit betekent dat de kinderen 10 minuten voor aanvang
van de lessen naar hun lokaal kunnen.
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

08.30 – 12.00
uur
13.15 – 15.15
uur

08.30 – 12.30 uur
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08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
let op: groep 2 en 3
elke vrijdagmiddag
geen school
groep 1 heeft alle
hele vrijdagen vrij

4. TSO
De vergoedingen van de vrijwilligers van het TSO (Tussen Schoolse Opvang) zijn in dit schooljaar een
punt van discussie geweest. De tot dit jaar gegeven vergoeding bleek te hoog in vergelijking met de
gebruikelijke vergoeding voor vrijwilligers. Hierdoor hebben een aantal vrijwilligers besloten om te
stoppen met de TSO. Een oplossing werd gevonden door andere ouders en de conciërge voorlopig
mee te laten draaien totdat er voldoende vrijwilligers werd gevonden.

5. Schoolplan, Strategisch plan, Schoolgids,
Ondersteuningsprofiel
Het schoolplan 2014-2015 bevatte de volgende speerpunten:
- Technisch lezen & methode Estafette en Handels Gericht Werken
- Geletterdheid en methode Kleuterplein.
Dit jaar is er ook een nieuw strategisch plan ontwikkeld waarbij het kind centraal staat. Anouk uit
groep 8 en ouders is gevraagd om ideeën te ontwikkelen.
De Schoolgids is besproken en na enkele aanpassingen met betrekking tot het TSO is deze
geaccordeerd door de MR.
Het ondersteuningsprofiel is besproken en geaccordeerd door de MR.

6. Studiedag 8 december 2014
De studiedag op 8 december 2014 stond in het teken van het nader kennis maken met de
leerkrachten van BS ’t Spoor door middel van een gezamenlijke activiteit.

7. Klassenbezoek
Etienne Venhorst en Annette Wijnen hebben met behulp van een kijkwijzer alle klassen bezocht.
Hier door kon er een directe terugkoppeling plaatsvinden met de leerkrachten en eventuele
aandachtspunten geformuleerd worden voor de leerkracht en de gehele school. Er werd specifiek
gekeken naar het rekenonderwijs in de inzet van de methode ‘Estafette’ (technisch lezen).
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8. Protocollen Check
Zoals elk jaar worden ook de opgestelde protocollen getoetst aan de huidige stand van zaken en
werden zo nodig aangepast aan de nieuwe situatie. Volgend(e) protocol(len) werden aangepast:
-

Schoolverlaters. (Eindtoets is verplaats naar april)
Ontruimingsplan (personeelsverandering)

9. Tevredenheidsonderzoek
Er is een tevredenheidsonderzoek geweest voor zowel de ouders, leerkrachten en leerlingen. De
uitkomst is als input geweest voor een directeurenvergadering voor het opstellen van het strategisch
beleidsplan.
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