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Schooljaar 2014-2015 
 

Inleiding 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van OBS IJsselhof. Hij bestaat 
uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De MR heeft als taak om de schoolleiding te adviseren 
en controleren. Hiervoor heeft hij bij bepaalde beslissingen van de schoolleiding een 
adviesrecht of een instemmingsrecht. Daarnaast is de schoolleiding verplicht om de 
MR over een aantal specifieke onderwerpen te informeren. In dit verslag geeft de MR 
een samenvatting van zijn activiteiten van het afgelopen schooljaar. Wilt u meer 
weten over de MR, bezoek dan de website van OBS IJsselhof. Hier vindt u onder 
andere de notulen van de MR vergaderingen. 
 

De samenstelling van de MR 
 
In het schooljaar 2014-2015 bestond de MR uit: 
 
Lerarengeleding: 
 Alie Hesta 
 Sylvia Ester 
 Jan Hobbeling 
 Ardith van Gameren 
 Canan Bayram 

 
Oudergeleding: 
 Sander Dresken (voorzitter) 
 Richard van Wifferen (secretaris) 
 Gustaaf Wijnands (penningmeester) 
 Simone Sprenger 
 Carin van de Ploeg (t/m oktober 2014) 
 Coen Jansonius (vanaf juni 2015) 



 

Bijeenkomsten 
 
De MR is 6 keer bijeen geweest: op 4 september 2014, 2 oktober 2014, 
4 december 2014, 19 februari 2015, 16 april 2015 en 18 juni 2015. 
 

Door de MR behandelde onderwerpen in 2014-2015 
 
Het belangrijkste onderwerp aan het begin van het schooljaar was de invoering van de 
school-ouder samenwerkingsovereenkomst. De reacties van ouders hierop waren 
wisselend, er waren zowel positieve als negatieve geluiden te horen. Enkele ouders 
deden aanvullende voorstellen om de communicatie en samenwerking tussen de 
school en ouders te verbeteren. Deze zijn in de MR-vergadering besproken en waar 
mogelijk doorgevoerd. 
Aan het eind van het schooljaar ontstond een intense discussie over het invoeren van  
3 combiklassen in de groepen 7/8. Op verzoek van de school en met instemming van 
de betreffende ouders heeft de MR advies uitgebracht in deze kwestie. Het advies om 
voor 1 combiklas te kiezen is door de school overgenomen. 
 
Verder kwamen tijdens de MR vergaderingen de volgende onderwerpen aan bod: 

 de verdere ontwikkeling van het IKC; 
 de invoering van de nieuwe schoolwebsite; 
 nieuwe schoolplan 2015-2018; 
 het strategisch beleidsplan OOZ 2015-2019; 
 uitleg van de wijkagent over de verkeerssituatie rond school; 
 kennismaking met de Oudercommissie van Doomijn; 
 de behandeling van brieven van ouders (bijvoorbeeld over het dragen van 

schoenen op school); 
 het jaarplan, het jaarverslag, de begroting, het formatieplan en de Cito-analyse 

(onderwerpen die ieder schooljaar door de MR worden behandeld). 
 

Blik vooruit 
 
In het nieuwe jaar zal extra aandacht worden besteed aan het meenemen van ouders in 
de besluitvormingsprocessen in school. Daarnaast zal de invoering van het nieuwe 
schoolplan en het daarmee samenhangde New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) 
op de voet worden gevolgd. 


