
Jaarverslag MR De Hoge Waai, schooljaar 2018-2019 

 

Waar het jaar 2017-2018 een bewogen en bijzonder jaar was, kwam er in 2018-2019 meer 

rust. Na veel veranderingen wat betreft personeel, meubilair en een peutergroep binnen de 

school, werd het nu belangrijk om tijd te nemen om met die veranderingen om te gaan.  

Maar rust is betrekkelijk, want op een school gebeurt altijd wat. Zo is de Speelwaai 

uitgebreid met een tweede groep, waardoor peuters nu 4 ochtenden per week terecht 

kunnen. Daarnaast is de Speelwaai VVE-locatie geworden, wat inhoudt dat peuters met een 

(dreigende) taalachterstand, extra taalaanbod krijgen. Binnen De Hoge Waai blijven altijd 

plannen om te verbeteren. Dat wordt beschreven in een jaarplan en de MR volgt die 

ontwikkelingen. 

 

Wat hebben we dit schooljaar als MR nog meer gedaan? Enkele voorbeelden:  

We hebben de schoolgids, het schoolplan en de nascholingsplan van het team 

goedgekeurd. De uitslag van de ouder- en leerlingenquête is met ons besproken. De 

formatie (welke leerkracht staat voor welke groep) heeft instemming van de MR gekregen. 

We hebben van het bestuur uitleg gehad over de begroting en we hebben ingestemd met 

het voorstel om volgend schooljaar met 8 groepen te werken op school. We hebben zitting 

gehad in de BAC (benoemingsadviescommissie) bij de sollicitatieprocedure voor een nieuw 

bestuurslid. We zijn betrokken in de werkdrukverlaging op school, de nieuwe missie en visie 

en het arbobeleidsplan, wat gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn. 

We vinden het belangrijk dat ouders wat meer kennis hebben van wat wij als MR doen en 

hebben dit schooljaar onze informatie richting ouders vergroot door naast het jaarverslag, 

ook in de Nieuwsbrieven informatie over onze werkzaamheden met ouders te delen. 

 

Dit jaar zijn er geen veranderingen in de samenstelling van de MR geweest. Linda de Jong 

is herkozen en heeft als voorzitter haar taak voortgezet. Kirsten Aarts, die zich aan het eind 

van het schooljaar herkiesbaar stelde, kan ook blijven. En hoewel het zeker goed is om te 

blijven vernieuwen, was (en is) het voor nu ook erg goed om met elkaar de MR-taken te 

kunnen blijven uitvoeren. Daar gaan we het komende schooljaar, met veel zin, weer mee 

aan de slag. 

Maar een school heeft ook behoefte aan frisse ideeën en mensen die daarmee aan de slag 

willen. Dus schroomt u niet om u bij een volgende verkiezing aan te melden! 

 

Heeft u vragen of opmerkingen aan ons? Spreek één van ons aan of stuur een berichtje 

naar mr@dehogewaai.nl 
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