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Welkom
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Medezeggenschapsraad (MR) van Panta Rhei van dit jaar. We
wensen jullie het allerbeste voor 2016. Zoals gebruikelijk doen we kort verslag van waarmee we bezig
zijn geweest. En ook van wat er nog in de pijplijn zit. We sluiten af met de data van onze vergaderingen
dit schooljaar. Wil je reageren of wil je iets vragen, neem dan gerust contact met ons op via
mr@depantarhei.nl.

Wie zijn we

Van links naar rechts
Achter:
Joyce, Tanja
Voor:
Sabrina, Mirjam, Kim, Caroline, Lisette, Mischa

Kim van Duijn
Tanja Hollenberg
Mirjam de Huu
Mischa Roberts
Joyce de Koning
Caroline Kraaijeveld
Lisette Kraakman
Sabrina Weijers

Leerkracht groep 3C
Leerkracht groep 3C en 5A, moeder van Mika en Olivier (5D) (secretaris)
Leerkracht groep 1/2D
Leerkracht groep 7B
Moeder van Teun (7C) en Matthies (5D)
Moeder van Rosa, Luna (8D) en Nika
(vice-voorzitter)
Moeder van Rens (7A), Maaike (5A) en Wout (1/2E)
(voorzitter)
Moeder van Marnix (6C) en Fenna (4C)

Dit hebben we gedaan
Vrijwillige bijdrage Tussenschoolse Opvang en vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks stemt de MR in met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierbij kijken we naar de
begroting van de activiteitencommissie van het komende jaar en de daadwerkelijke kosten van
afgelopen schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage is gelijk gebleven ten opzichte van vorig
schooljaar. De ouderbijdrage wordt sinds dit schooljaar wel in delen geïnd, in die zin dat de bijdrage voor
het schoolreisje apart in rekening wordt gebracht aan de ouders.
Wat ons jaarlijks opvalt is de lage opbrengst van de vrijwillige ouderbijdrage. Een relatief groot aantal
ouders heeft deze bijdrage vorig schooljaar niet betaald. Dit geldt ook voor de bijdrage aan de
tussenschoolse opvang. Wij hebben onze zorg hierover uitgesproken. Bij aanhoudend lage inkomsten
kunnen de huidige activiteiten en tussenschoolse opvang niet in deze vorm blijven bestaan en/of gaan
deze ten koste van de onderwijsmiddelen. Dit is wat ons betreft niet gewenst. Wij vinden het belangrijk
dat ouders verantwoordelijkheid nemen en hun ouderbijdrage betalen.
Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de wetgeving Passend Onderwijs is school verplicht om een ondersteuningsprofiel op te
stellen. Voorheen werden kinderen die extra zorg nodig hadden verwezen naar speciaal onderwijs. De
regering heeft besloten kinderen die extra zorg nodig hebben zo lang mogelijk binnen het reguliere
basisonderwijs te houden. Juist voor kinderen die extra zorg nodig hebben is het
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In het ondersteuningsprofiel staat welke zorg school kan bieden.
Het recent opgestelde stuk is vooral een vastlegging van wat al aan ondersteuning geboden werd op
Panta Rhei en wij hebben positief advies gegeven op het schoolondersteuningsprofiel.
Einde pilot NSCCT toets
Afgelopen 2 schooljaren heeft er een pilot plaatsgevonden in de groepen 4 en 6 met een Niet-Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test. Deze toets is bedoel om onderpresteerders te signaleren. De pilot heeft
weinig opvallende signalen opgeleverd en hierdoor heeft de directie besloten de NSCCT toets niet
structureel in te voeren.
Evaluatie vergaderloze school en gesprekkencyclus
Afgelopen schooljaar is de vergaderloze school met leergroepen ingevoerd. Leerkrachten zijn over het
algemeen tevreden over deze manier van werken. De leerkrachten geven aan dat een aantal punten nog
verbeterd kan worden. De Personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft ingestemd met de vergaderloze
school met een aantal adviespunten hierin opgenomen.
Bezetting Oudergeleding MR (OMR)
Dit schooljaar is het laatste jaar dat Caroline mag plaatsnemen in de MR. Ze heeft dan 2 termijnen haar
bijdrage geleverd aan de MR. De laatste jaren als vice-voorzitter heeft zij veel extra werk verzet. Wij
hebben gesproken over de verdeling van haar taken. Besloten is dat Tanja als secretaris en Lisette als
voorzitter de meeste taken zullen overnemen, zodat niet langer met een vice-voorzitter gewerkt zal gaan
worden. Ouders die volgend schooljaar graag zitting willen nemen in de MR kunnen zich aanmelden via
mr@depantarhei.nl.

Dit zit er nog aan te komen
Alle onderwerpen die (al dan niet jaarlijks) aan ons voorgelegd zullen worden, staan in ons jaarplan voor
2015/2016. Voor de volgende vergadering staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda
(sommige ter informatie, andere voor instemming of advies):





Functiebouwwerk 2016/2017
Begroting
Jaarplan 2015
Schoolplan 2016 – 2020

Onze vergaderdata
De nog resterende vergaderingen voor het huidige schooljaar vinden plaats op:
 13 januari 2016
 10 maart 2016
 19 mei 2016
 28 juni 2016
Onze vergaderingen zijn steeds om 19:30 uur in de lerarenkamer van Panta Rhei. Je bent van harte
welkom om een vergadering bij te wonen. Graag vooraf even bericht via mr@depantarhei.nl

Einde

