
Jaar verslag MR 2018-2019 

De MR heeft het afgelopen jaar 7x vergaderd. De agenda bestaat  uit twee 

gedeeltes. Het eerste deel is de overlegvergadering met de MR leden en de 

directeur en het tweede gedeelte vergaderen de MR leden zonder directeur. In 

de vergaderingen worden agendapunten besproken van onderwijskundige of 

beleidsmatige aard, waarbij de MR haar instemming -of adviesrecht mag 

geven. Vaste agenda punten zijn o.a. mededelingen van de directeur, van 

ouders, van de GMR en de OR en Leerlingenraad. 

 

De leden van de MR Schooljaar 2018-2019: 

 

Mirjam Nijenhuis                 leerkracht (voorzitter) 

Chantal Groenhuijsen                 leerkracht (notulist) 

Maureen Beunk                   leerkracht (t/m januari) 

Gülay  Özturk              leerkracht 

Bart Schreuter                     ouder 

Miriam Heidbuurt               ouder  

Mariska Schoolen                ouder 

Marja Elstgeest                    ouder 

 

In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de besproken onderwerpen. De 

notulen van de MR vergaderingen van het afgelopen jaar zijn ook te vinden op 

de website van de Kubus. Hierin wordt dieper op de onderwerpen ingegaan.  

De onderwerpen die dit jaar besproken zijn: 

 

Begroting 

Binnen de MR is het overzicht besproken van de verwachte inkomsten en 

uitgaven over 2019. De MR heeft instemming gegeven. 

 



Ontwikkel/werkgroepen 

Binnen de school geven we de schoolontwikkeling vorm binnen verschillende 

ontwikkel- werkgroepen. We hebben dit jaar de volgende groepen: 

Onderbouw, rapport, rekenen en zorg. Iedere groep werkt aan een eigen 

onderzoek volgens de structuur van het ontwerponderzoek vanuit de 

academische opleidingsschool. De aansturing vindt plaats door coördinatoren 

binnen een groep die daarop weer ondersteund worden door de initiator  

binnen de school. (Marjolein) De opdrachten komen voort uit de ambities en 

het ondernemersplan van de kubus. Deze doelen zijn aan het begin van het jaar 

vastgesteld tijdens een studiedag maar sommige opdrachten borduren ook 

voort op de opdracht van het voorgaande schooljaar. Iedere groep is in een 

ander stadium van dit proces. De ouders van de MR zijn ook uitgenodigd om bij 

de presentatie van de opbrengsten tot nu toe van de ontwikkelopdrachten 

aanwezig te zijn op de Topavond van 20 juni 2019. 

 

Wijziging directie 

Binnen het schooljaar 2018-2019 hebben we te maken gehad met een wijziging 

in de directie. Willem Jan Somson is tot  aan de kerstvakantie directeur 

geweest op de Kubus, na de kerstvakantie heeft Vera Kosterink de 

directietaken overgenomen met instemming van de MR. Zij zou tot de 

zomervakantie aangesteld blijven.  

In januari is er een werving gestart voor een nieuwe directeur. De MR zou 

hierbij een adviserende rol innemen. Uit de wervingsprocedure is helaas geen 

geschikte kandidaat gekomen. 

 

Vera Kosterink zal nog een jaar aangesteld blijven als directeur van de Kubus. 

De MR heeft hiervoor instemming gegeven. 

De IB-taken worden waargenomen door Maureen Beunk. Door deze wijziging is 

Maureen gestopt als MR lid. 

 

Inzet werkdrukgelden 

Volgend schooljaar 2019-2020 is er opnieuw  geld vrij (”Slobgelden”)  om de 

werkdruk voor het personeel te verminderen.  

Er is geëvalueerd op de besteding van het afgelopen jaar. Een vakleerkracht en 

een onderwijs assistant. Dit is door het personeel als positief en 



werkdrukverlagend ervaren. Het voorstel is om dit voort te zetten komend 

schooljaar. 

De personeelsgeleding van de MR gaat akkoord met de besteding 

werkdrukverlagende middelen zoals voorgesteld. Het bestuur van  OPOA is 

eindverantwoordelijk voor de gelden van de scholen. 

De formatie 

De formatie is vastgesteld en de MR heeft hiervoor instemming gegeven.  

De schoolgids 

De schoolgids 2019-2020 is doorgenomen met de MR en 

opmerkingen/aanvullingen zijn meegenomen in de definitieve versie. 

Vergaderstructuur 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat de vergaderstuctuur 

veranderen binnen de Kubus. Er zal meer gewerkt worden volgens de 

LeerKracht methodiek. Wellicht volgt schooljaar 2020-2021 hier een scholing 

voor om dit volledig te kunnen gaan doen.  

Uitkomst Arbo-lijst. 

Alle leerkrachten binnen OPOA moeten een vragenlijst invullen. De resultaten 

hiervan zijn gedeeld met de MR. Er komen twee duidelijke punten naar voren: 

- Er wordt werkdruk ervaren; 

- De communicatie met ouders/leerlingen is een aandachtspunt. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

De directie heeft het schoolondersteuningsprofiel met de MR besproken. Dit 

bestaat uit een gedeelte dat vastligt in het samenwerkingsverband en een 

gedeelte dat specifiek is voor de Kubus. De MR stemt hiermee in. 

 

Kamp groep 7/8 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 komt er een wijziging voor het kamp voor 

groep 7. Deze groep gaat niet meer op kamp maar gaat een nacht op school 

overnachten. Hoe hier precies invulling aan gegeven gaat worden komt terug 

op een MR vergadering in het schooljaar 2019-2020 

Schooltijden 

De schooltijden van de Kubus zijn besproken binnen de MR. Er is besloten om 



aankomend schooljaar nog geen wijziging door te voeren, wel komt dit terug 

op de agenda van komend schooljaar. 

Vergadertijden MR 

Er is een wijziging in de vergadertijden van de MR.  

De MR gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 vergaderen van 19:00-21:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


