
Thema’s en onderwerpen schooljaar 2017-2018 

In het schooljaar 2017-2018 hebben we – naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen -  de volgende 
zaken besproken en opgepakt. 
Educatief Partnerschap: school, OR en MR hebben gezamenlijk een stap gezet in het vergroten van 
de betrokkenheid van ouders. Er is een plan opgesteld, waarin kaders en doelen zijn vastgelegd. In 
dit plan zijn concrete acties vastgelegd voor het schooljaar  2017-2018 en 2018-2019. In het 
afgelopen schooljaar zijn er verschillende initiatieven opgepakt om de ouderbetrokkenheid te 
vergroten. Vooral de open lesochtenden werden goed bezocht. Het educafe en de thema-avond 
waren minder succesvol. Dit blijft het komende jaar op de agenda staan.  
Jaarplan: de MR-leden hebben een jaarplan voor het schooljaar 2018-2019 gemaakt, waarin ook een 
kalender met vergaderdata en onderwerpen is opgenomen. Het jaarplan is te vinden op de website 
van de Olympiaschool. 
Jaarverslag: de MR-leden hebben een jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 gemaakt. Dit verslag 
is ook terug te vinden op de website van de Olympiaschool. 
GMR: De MR is vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daar 
worden beslissingen genomen over bovenschoolse zaken. Dit schooljaar bijvoorbeeld over de zorgen 
rondom het komende lerarentekort, maar ook over de nieuwe cao en de invulling daarvan op de 
individuele scholen. 
Thema-avond: Jaarlijks staat er een thema-avond op het programma. Het afgelopen jaar was dat in 
april. Het thema was Onderzoekend Leren. Helaas is deze op het laatste moment niet is doorgegaan 
vanwege zeer geringe belangstelling. Voor het komende schooljaar wordt er nu nagedacht over een 
ander moment voor het thema Onderzoekend Leren in de periode maart-april 2019.  
Pro-actieve rol: De MR heeft gesproken over een aantal onderwerpen die voortvloeien uit het 
strategisch beleidsplan. Het ging hierbij over de nieuwkomersklas, onderzoekend leren en 
groepsdoorbrekend werken bij de kleuters. Er is advies gegeven op het gebied van o.a. evaluatie en 
communicatie.  
Checklist: Er is een checklist in gebruik genomen voor het lezen en bespreken van vergaderstukken, 
vooral bij een instemming- of adviesaanvraag. 

Samenstelling MR 
schooljaar 2017-2018 

  
De MR-leden zijn zeven keer bij elkaar gekomen.  

Op verzoek van de MR is directeur Marjan de Smit aanwezig geweest bij de MR-
vergaderingen om een toelichting te geven op door haar ingediende stukken die op 
de agenda staan, of op punten die door de MR zijn aangedragen.. 

De vergadering vindt deel zonder en deels met directie plaats. Daarnaast zijn de 
vergaderingen openbaar. 

Jaarlijks terugkerende onderwerpen 
Ook in het schooljaar 2017-2018 stonden de volgende onderwerpen op de agenda 
van het overleg met de directeur van de Olympiaschool: 

Jaarplan (adviesrecht); 
Schoolgids (oudergeleding instemmingsrecht); 
Thema-avond voor ouders (meedenken en –organiseren); 
Jaarverslag (adviesrecht); 
Begroting (adviesrecht); 
Schoolondersteuningsplan (adviesrecht); 
Schoolformatieplan (personeelsgeleding instemmingsrecht); 
Jaarkalender (adviesrecht).

‘Samen het gesprek voeren, ook binnen de MR. Dat levert mooie dingen op.’

Jaarverslag schooljaar 2017-2018 
Medezeggenschapsraad Olympiaschool 
4 december 2018 


