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Jaarverslag Medezeggenschapsraad, OBS de Albatros, schooljaar 2016 - 2017
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool de
Albatros. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten gedurende dit
schooljaar.
Rol en werkwijze van de MR
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen
van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor veel scholen
binnen Almere, en ook voor de Albatros, is het bestuur de Almeerse Scholengroep (ASG). De directie
van de Albatros, directeur Wim van Slijpe, wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse
vertegenwoordiger van het bestuur op school.
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school
aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR
over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag
ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf
ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van de kinderen en de
teamleden te verrijken.
Ook kan de MR vragen stellen over zaken die in principe niet binnen de MR worden besproken, maar
wel binnen en buiten de school plaatsvinden zoals het schoolreisje, de bibliotheek en het buurtfeest.
Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten school zijn van belang
voor een goed functionerende MR.

MR leden schooljaar 2016-2017:
Oudergeleding:
- Antoine Glerum
Voorzitter
- Carola Rijnbeek
(gestopt per oktober 2016)
- Iddo van Bakel
Personeelsgeleding:
- Irene Martinec
Vicesecretaris
- Monique Kuijper
Secretaris + vicevoorzitter
Groei van de MR
De omvang van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van de grootte van een school. De MR
bestaat voor de helft uit teamleden en voor de helft uit ouderleden. Helaas is er, vooral vanuit het
team, weinig tot geen belangstelling om in de MR plaats te nemen en hebben wij besloten om dit
schooljaar met 5 MR leden onze uiterste best te doen en bestaan we uit 3 ouderleden en 2
teamleden. Dit is in oktober veranderd naar 2 ouderleden en 2 teamleden. Deze leden zijn per
toerbeurt naar de CMR- en GMR-vergaderingen geweest.
Net als voorgaand schooljaar heeft de MR een jaarplan 2016-2017 ontwikkeld. In het jaarplan
worden onder andere per vergaderdatum agendapunten genoemd die in het daarvoor vermelde MRoverleg aan de orde komen.

Punten die het afgelopen jaar zijn besproken:
De MR heeft goedkeuring gegeven aan het jaarplan van OBS De Albatros. De beschreven doelen uit
het jaarplan worden periodiek tijdens de MR-vergaderingen besproken.
Fusie: de regiegroep (bestaande uit Iddo en Irene namens MR Albatros, Mileen en Yvonne namens
MR Torteltuin en Wim als directeur) is meerdere keren bijeen geweest. (De eerste keren o.l.v. Rob
Hanse als externe begeleider van het proces). Er is gesproken hoe beide scholen op een goede
manier tot 1 school konden komen. Daaruit zijn de volgende acties ontstaan: gezamenlijke
activiteiten voor de leerlingen, leerkrachten en ouders, zoals de opening van de kinderboekenweek,
aankomst Sinterklaas, de week van het geld en een borrel voor beide teams.
Vanaf januari kwamen daar ook gezamenlijke nieuwsbrieven voor de beide scholen bij, kwamen
collega’s van de Torteltuin bij de KIK-momenten van de Albatros en ook bij de actieteams van de
Albatros. Er is door beide scholen samen een nieuwe taalmethode gekozen en ook het
Midzomerbuurtfeest was voor de leerlingen, leerkrachten en ouders van beide scholen.
De MR heeft veel tijd aan de fusie besteed, o.a. om het fusiebudget zo hoog mogelijk te krijgen en te
behouden. Dankzij deze gelden kan de Albatros na de zomervakantie met 15 groepen beginnen.
Vanaf augustus 2017 zullen de beide scholen samengaan onder de naam ‘Albatros’.
De inspectie heeft op 16 januari 2017 de Albatros een bezoek gebracht. Hieruit kwam naar voren dat
we weer een basisarrangement hebben gekregen en dus een goede beoordeling! De resultaten zijn
besproken in de MR en de verbeterpunten zijn in het jaarplan verwerkt.

Vooral de fusie was het hele jaar een belangrijk punt op onze agenda.
Andere punten die daarnaast zijn besproken:
- ARBO-jaarplan / RI en E
- Pestprotocol
- Cito-resultaten van alle groepen
- Formatieplan
- Financiën
- Overblijf wordt na de herfstvakantie 2017 door Flexikids georganiseerd
Enkele weken voor de zomervakantie kreeg de MR het bericht dat Wim van Slijpe (directeur) zou
vertrekken van de Albatros en dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe directeur. De MR heeft
toen op korte termijn de clusterdirecteur, Hans Vleerbos, laten weten wat wij zoeken in de nieuwe
directeur. Dit zijn punten zoals: zichtbaar zijn in de school, daadkrachtig en sociaal sterk zijn,
transformationeel leiderschap en doorgaan op de weg die de Albatros nu is ingeslagen.
De sollicitatieprocedure zal na de zomervakantie vervolgd worden.
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zal een interim-directeur de taken van directie op zich
nemen.
Na vaststelling van bovenstaand verslag zal het jaarverslag 2016-2017 op de site van de Albatros
worden geplaatst.

