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MR verkiezingen
Na zes jaar l In het begin van het schooljaar zijn wij gestart met verkiezingen voor de oudergeleding van
de MR. Na 6 jaar zaten de 2 termijnen van Caroline erop en werd er gezocht naar een nieuwe ouder die
de MR komt versterken. Aangezien zich 3 ouders aangemeld hadden zijn er verkiezen gehouden waar
Annemieke Sinnige de meeste stemmen kreeg.

Cursus
Om op de hoogte te blijven over de rechten en plichten van de MR was er in september een opfris
cursus. Een aantal leden van de MR hebben, de door Fedra georganiseerde cursusavond, bijgewoond.

Wijziging organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de Panta Rhei is dit jaar veranderd. In plaats van 1 directeur met 2 adjunctdirecteuren, wordt er nu gewerkt met 2 directeuren. Naast Francis van Dijk, is Natasja Peters directeur.
De taakverdeling binnen de directie is nu gelijkwaardig , waarbij Francis van Dijk aanspreekpunt is voor
de groepen 1-4 en Natasja Peters voor de groepen 5-8. Gelijktijdig is het aantal zorgcoördinatoren
uitgebreid van 2 naar 3. De MR heeft na zorgvuldig onderzoek positief advies uitgebracht ten aanzien
van deze besluiten. Verder heeft de MR instemming verleend aan het functiebouwwerk, waarin deze
wijzigingen zijn verwerkt. In haar advies heeft de MR in het kader van haar initiatiefrecht de directie nog
opdracht gegeven te onderzoeken of de huidige overlegstructuur binnen de school nog voldoet en
voldoende aansluit op de gewijzigde directiestructuur. Dit punt wordt dus nog vervolgd.

Facebook
Dit schooljaar heeft de MR een nieuw verzoek ontvangen om instemming te verlenen aan het gebruik
van een Facebook-account. In het verleden heeft de MR instemming al eens onthouden, onder meer
vanwege de taakverzwaring voor leerkrachten die daarmee gepaard ging. Na de toezegging dat de
directie verantwoordelijk zal zijn voor het bijhouden van de Facebookpagina en de leerkrachten
daarmee niet belast zullen worden, heeft de MR begin dit schooljaar ingestemd met het voorstel van de
directie om een periode van 3 maanden te testen met Facebook en daarna een evaluatie te houden. Dit
is zo gedaan. Uit de evaluatie is gebleken dat het gebruik van de Facebookpagina van Panta Rhei als
positief wordt ervaren en niet tot problemen heeft geleid. De MR heeft daarop besloten instemming te
verlenen aan de voortzetting van het gebruik van de Facebookpagina.

Ontwikkeling portfolio’s
Dit schooljaar heeft Tamara van der Heijden (specialist duurzaam verbeteren) in het kader van haar
opleiding samen met het team, ouders en leerlingen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de
leerlingportfolio’s. Tamara is aangeschoven bij een van onze vergaderingen om het doorlopen traject toe
te lichten en het behaalde resultaat te presenteren. In de bovenbouw wordt al volop gewerkt met
portfolio’s.
Het doel is nu dat het portfolio gefaseerd wordt ingevoerd in alle groepen. In de groepen 5 tot en met 8
is het leerlingportfolio in gebruik. Beide rapporten van deze groepen zijn komen te vervallen. In de
groepen 1/2 tot en met 4 wordt er geëxperimenteerd met het leerlingpotfolio en worden beide
rapporten nog aangehouden. In het voorjaar van schooljaar 2017-2018 wordt er besproken of de
onderbouw ook geheel over gaat op het leerlingportfolio, gedeeltellijk of nog niet.
De oudergeleding van de MR heeft hiervoor toestemming verleend. Vanaf schooljaar 2017-2018 maakt
Tamara zelf ook onderdeel uit van de MR, waardoor de ontwikkelingen goed gevolgd kunnen worden.

Wat hebben we nog meer besproken?
In het afgelopen schooljaar zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 Taalbeleidsplan
 Protocol Dyslexie
 Protocol nieuwe media/facebook
 Plan van aanpak invallers/invalproblematiek

