JAARVERSLAG 2016 – 2017
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Wis en Wierig
Geachte lezers,
Met dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte brengen van onze werkzaamheden in het
afgelopen schooljaar.
Openbare Basisschool Wis en Wierig valt, samen met 16 andere basisscholen, onder het
bestuur van de Stichting IJsselgraaf. Het schoolbestuur neemt allerlei beslissingen en maakt
toekomstplannen voor onze school, samen met directeur Rineke van der Leij. Ouders en
team mogen over deze plannen meepraten in de medezeggenschapsraad (MR).
Over sommige onderwerpen mag de MR meebeslissen, over andere onderwerpen mag
alleen worden geadviseerd of informatie over worden verkregen. Dit is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS).
Vertegenwoordigers van de ouders in de MR in schooljaar 2016-2017:
Dorine van Hagen (voorzitter)
Claudia Willemsen
Bob Kettering (penningmeester)
Vertegenwoordigers van het personeel in schooljaar 2016-2017:
Thea Karemaker (secretaris)
Angelika Giesen
Willemien Smeitink
In ons activiteitenplan 2016-2017 waren de volgende onderwerpen opgenomen:
Onderwerpen betrekking hebbend op Wis en Wierig:
Activiteiten-plan MR en bijbehorende begroting.
Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 is het activiteitenplan voor het schooljaar
opgesteld door de MR. Ook de daarbij horende begroting was op de website terug te vinden.
Verandering schooltijden.
De evaluatie zou afgelopen schooljaar plaatsvinden, maar is nog niet gedaan. Deze zal
aankomend schooljaar geëvalueerd gaan worden.
Formatieplan “Wis en Wierig” 2017-2018 op basis van begroting;
De MR heeft na kritisch overleg ingestemd met het formatieplan.
Schoolplan en Jaarplan 2016-2017 Wis en Wierig.
Verkiezing leden oudergeleding; De MR heeft een kiescommissie ingesteld en verkiezingen
uitgeschreven. Dorine van Hagen heeft aangegeven dat ze gaat stoppen, Bob Kettering heeft
aan het einde van zijn zittingstermijn aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen.
Na het houden van verkiezingen zijn Paul Kloos en Sylvia den Haag gekozen.

GMR contactpersoon Nienke Vollema;
Eén keer per jaar schuift de contactpersoon voor Wis en Wierig vanuit de GMR aan bij de MR
vergadering. We hebben met haar gesproken over de quickstart medezeggenschapsraden en
daarnaast hebben we aangegeven dat er financiële voordelen te halen zijn bij het clusteren
van scholing. Verder hebben we gesproken over het Rijnlands overlegmodel, de ICT op de
scholen en het budget van de Medezeggenschapsraad.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018;
Dit rooster is door de MR goedgekeurd.
Verkeersveiligheid/ Kiss & Ride. De verkeerslus is aangelegd, maar nog niet tot volle
tevredenheid af. De gemeente heeft toegezegd dat de definitieve aanleg wordt gedaan bij
de laatste afwerking van de infrastructuur rondom de scholen.
Missie/ Visie. Uit het missie en visie- overleg zijn voor Wis en Wierig de volgende
kernwaarden gekomen Samen, Groeien, Zelfstandig en Veilig.
PR Wis en Wierig. Vanuit de Medezeggenschapsraad zijn er verschillende initiatieven
genomen om de uitstraling binnen en buiten de school met enige regelmaat te vernieuwen;
zoals het schilderen van de hal. Daarnaast hebben we nog een initiatief lopen voor
aankomend schooljaar, waarbij de kinderen op ludieke wijze de school zullen promoten.
Tevens is de opzet van de Avondvierdaagse op Wis en Wierig besproken, waarbij we, zowel
de Ouderraad(OR) als de Medezeggenschapsraad(MR), van mening was dat er een
gezamenlijk aanpak hierbij nodig was.
Bovenschoolse onderwerpen
De directeur heeft ons geïnformeerd over de volgende zaken:
Bredeschoolnetwerk/ MFA (Multifunctionele accommodatie).
De directeur praat de MR regelmatig hierover bij.
Krimp leerlingaantallen Achterhoek en de gevolgen op termijn daarvan voor Wis en Wierig.
Rouwprotocol. We hebben aan de Stichting IJsselgraaf navraag gedaan of deze aanwezig is.
Deze was niet aanwezig en we hebben aangegeven dat we dit wel graag zouden willen.
Reïntegratieproces. We hebben Stichting IJsselgraaf hiernaar gevraagd en deze hebben we
ontvangen.
Gezamenlijke GMR-avond. Het onderwerp van de avond was het functioneren van de MR,
waarbij naar voren kwam dat het belangrijk is om binnen de MR naar wat gaat goed en wat
kan beter te kijken.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Medezeggenschapsraadvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een
vergadering als toehoorder bij wonen, wilt u dit vooraf melden via mr@wisenwierig.nl.

