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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 2015-2016.
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
De nieuwe schoolkalender wordt geëvalueerd. Hij is wat groter dit schooljaar om tegemoet te komen
aan de eerder aangegeven behoefte om er daadwerkelijk iets op te schrijven. Thema “Kasteel
Borgharen” wordt erg leuk gevonden met mooie foto’s. Men is het eens dat de reclame wat druk
oogt en er zal voor de volgende keer rekening mee worden gehouden.

2. Inspectie bezoek
Het inspectiebezoek dat heeft plaatsgevonden is positief ervaren mede door de eenduidigheid
waarmee de inspecteur heeft geïnterviewd met alle lagen (leerkrachten, leerlingen en ouders). Zeer
tevreden was de inspecteur over het onderwijsaanbod en het extra aanbod (toon je talent,
samenwerking fanfare etc.), leerlingenzorg en schoolklimaat. Verbeterpunten liggen er o.a. op het
gebied van differentiatie tussen leerlingen (groep doorbrekend werken) en het aangaan van een
inhoudelijke dialoog met ouders.

3. BSO/TSO
Lokale Buitenschoolse Opvang blijft toch een zorgenkindje op BS Maaskopkes. Het is een aanbod en
behoefte spel. Frans van BSO de Boomhut geeft aan dat er ook diverse mogelijkheden blijven
bestaan bij een kleine groep kinderen.
De Tussen Schoolse Opvang is wel met succes opnieuw ingevuld met diverse vrijwilligers onder
leiding van Ellen Rigtering. Er is een nieuw soort abonnement gemaakt zodat de kosten per keer zo
laag mogelijk kunnen blijven.

4. Najaarsoverleg
De directie heeft samen met het College van Bestuur een najaarsoverleg gehad waarbij het College
van Bestuur een rondleiding verzorgd door de leerlingenraad door het gebouw gehad welke als zeer
prettig ervaren werd.

5. Klankbord ouders
Om aan de inspectie vraag te voldoen om meer met ouders in dialoog te gaan, was er besloten een
soort klankbord groep samen met MR en ouders op te richten om te vragen wat er speelt en diverse
andere zaken die ouders kunnen interesseren. Helaas ondanks diverse oproepen blijkt er weinig
behoefte bij ouders om een klankbord groep op te richten.
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6. Onze Leerling
In deze tijd van digitalisering is binnen MosaLira een pilot gedraaid met het “Onze Leerling” digitaal
portaal ten behoeve van alle communicatie tussen leerkrachten en ouders. Deze pilot werd met
succes bij BS Amby en BS John F. Kennedyschool gedraaid.
Per 1 april is het ook ingezet bij alle andere scholen van Mosa Lira en ook BS De Maasköpkes. Het
vergt even wat gewenning in het begin, maar na een tijdje is er prima mee te werken. Leerkrachten
ervaren het als overzichtelijk en handig.

7. Gezonde school
Een nieuw overheids initiatief ‘De gezonde school’ wordt onder de aandacht gebracht door Martijn
Bodelier (coördinator sportzaken binnen Mosa Lira) onder het mom van ‘een gezonde leerling
presteert beter’. Men kan zich kwalificeren voor het vignet Gezonde School door te werken aan een
van volgende thema’s :
- sport & bewegen
- voeding
- welbevinden en sociale veiligheid
- hygiëne
- roken en alcohol
- relaties en seksuele vorming
- fysieke veiligheid
- milieu en natuur
Er wordt een verkenning gedaan binnen het team en dan wordt beslist voor welk thema de school
zich probeert de kwalificeren.

8. Nieuwe Schooltijden
Er wordt gekeken om voor komend schooljaar de schooltijden te veranderen naar de nieuwe tijden
8.30-12.00 in de ochtend en 13.00-15.00 in de middag voor schooljaar 2016-2017. Er wordt besloten
dat dit nog te vroeg is en in de toekomst zal dit in overleg met ouders, MR en school hier naar
gekeken worden .
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