
Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019 

Na een hectische periode is afgelopen schooljaar een andere weg ingeslagen met school, waarbij ook 

de MR weer onderbouwend en kritisch mee kon kijken, advies kon geven en beslissen over de 

verschillende zaken die de MR betreft. Ook vanuit de MR is ruime aandacht geweest voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling voor de school en het team. 

De inzet op sociale-emotionele ontwikkeling als voorwaarde voor de didactische groei bij de kinderen 

is regelmatig besproken.  

De komst van de schakelklas is in de MR besproken; zowel wat dit zou kunnen betekenen voor de 

kinderen van de schakelklas als voor de kinderen die al op de Wereldwijzer zaten. Ook de kansen 

voor het team en de eventuele druk zijn besproken.   

Het nieuwe logo is wereldkundig gemaakt. Dit past bij de nieuwe vooruitstrevende weg die ook De 

Wereldwijzer is ingeslagen en die de school sterker maakt. 

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld en de MR heeft inzage gekregen in de financiële 

balans. 

De Wereldwijzer heeft afgelopen jaar 2 open dagen gehad. Helaas waren deze matig bezocht, maar 

we gaan er als MR vanuit dat dit nog mag en kan groeien. Binnen de MR hebben we besproken wat 

de mogelijke oorzaken zijn en op welke factoren we wel (o.a. imago) en geen invloed (o.a. 

dorpsvergrijzing) hebben. 

Een ander belangrijk thema dat elke vergadering aan bod kwam, was de communicatie in de 

driehoek school-kind-ouders. Hierin hebben we steeds kritisch proberen te bespreken waar 

mogelijkheden zijn voor verbetering en hoe we ouders kunnen motiveren een grotere rol hierin te 

spelen. 

De speelplaats en de omgeving van school is een terugkerend thema op de agenda. Vanuit de MR 

blijven we proactief. Helaas zijn hierin ook niet of moeilijk beïnvloedbare factoren (zoals o.a. 

gemeente) en blijft ook hierin een rol voor en door de ouders belangrijk. 

Afgelopen schooljaar hebben leden van de OR en MR, maar ook onze directrice aansluiting gezocht 

bij de vergaderingen van Sterk Schoot. Dit om de samenwerking met de gemeenschap te 

onderhouden. 

Het continurooster dat met ingang van schooljaar 2019-2020 is ingegaan, is na een succesvolle 

enquête met grote meerderheid van de ouders tot stand gekomen. 

De begroting van de school is door de MR ingezien. 

Het RIE/tevredenheidsonderzoek dat in schooljaar 2018/2019 is uitgevoerd, is binnen de MR 

besproken. Er is rekening  gehouden met het stukje geschiedenis van de school. Daarom is er vooral 

aandacht geweest voor de toekomst en wat we van de geschiedenis hebben geleerd. 

Elk jaar wordt door Skozok een cursus ten behoeve van de MR geboden. Ook dit  jaar heeft een MR-

lid hieraan deelgenomen.  

Het vakantierooster, het schoolplan, de formatie en de schoolgids zijn aan de MR voorgelegd, 

besproken en goedgekeurd. 


