JAARVERSLAG 2017 – 2018
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Wis en Wierig

Met dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte 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 2017-2018:
Claudia Willemsen (voorzitter)
Paul Kloos
Silvia den Haag (penningmeester)
Vertegenwoordigers van het personeel in schooljaar 2017-2018:
Willemien Smeitink (secretaris)
Kim Roes
Marian Slijkhuis
In ons activiteitenplan 2017-2018 waren de volgende onderwerpen opgenomen:
Onderwerpen betrekking hebbend op Wis en Wierig:
Activiteiten-plan MR en bijbehorende begroting , MR reglement
Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 is het activiteitenplan /begroting en MR
reglement voor het schooljaar opgesteld door de MR.
Formatieplan “Wis en Wierig” 2018-2019 op basis van begroting;
Schoolplan en Jaarplan 2017-2018 Wis en Wierig.
Verkiezing lid oudergeleding; Er was 1 aanmelding. Een verkiezing was niet noodzakelijk
Corien Smeltink werd benoemd.
GMR contactpersoon Nienke Vollema.
Eén keer per jaar schuift de contactpersoon voor Wis en Wierig vanuit de GMR aan bij de MR
vergadering. Er is uitleg gegeven over de werkzaamheden van de verschillende
beleidsgroepen.

Aanmaken Sharepoint omgeving voor MR.

Verkeersveiligheid / Kiss & Ride. De verkeerslus is vorig jaar aangelegd, maar nog niet tot volle
tevredenheid. Er heeft op 13 december 2017 een schouw plaatsgevonden waarbij ook de
problematiek is meegenomen betreffende de oversteek Pelgrimstraat. Hierbij waren vanuit de
gemeente aanwezig: Berno Stokman (Projectleider), Tamara Otten(wijkregisseur) en Mark
Cornelissen(verkeerskundige). Vanuit de MR was Paul Kloos hierbij aanwezig.

PR Wis en Wierig. Dit schooljaar hebben de kinderen op ludieke wijze de school onder de
aandacht gebracht in Gaanderen. Elk kind kreeg een “kanjerbord”die in de tuin werd
geplaatst. Ook vond er een vervolg plaats v.d. schilderwerkzaamheden
Bovenschoolse onderwerpen
De directeur heeft ons geïnformeerd over de volgende zaken:
Nieuwe schoolgids
Schooljaarplan
.Begroting
Voortgang onderwijskundige ontwikkeling. T4l en planmatig werken
Gezamenlijke GMR-avond. Herman Nieuwenhuis gaf voorlichting over de ervaringen met de
medezeggenschap in de nieuwe situatie waarin scholen samenwerken met peuterzalen en
anderen in hetzelfde gebouw

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.

