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Samenstelling
De MR bestaat uit vier leden, twee leerkrachten en twee ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van
de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.
Leerkrachten:
 Jolanda Slatius
 Miranda van der Put
Ouders:
 Arjan van Rangelrooij (voorzitter)
 Jeroen Kuylenburg
Naast de formele leden van de MR schuift de directeur Hans Venema iedere vergadering aan als
vertegenwoordiger van de directie.

Vergaderingen
Er worden jaarlijks ca. zes vergaderingen gehouden, waarvan de notulen beschikbaar zijn via de website van
De Windroos. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met
actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR, PR en communicatie.
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.
Naast de eigen vergaderingen, is de MR-voorzitter twee keer per jaar aanwezig bij de vergadering van de
TSO-commissie en heeft hij in het begin van het schooljaar een overleg met de directeur en de SRvoorzitter.
GMR
Zes keer per jaar vindt er een vergadering van de GMR plaats. Een lid van de leerkrachtengeleding neemt
deel aan deze vergadering. Mocht deze leerkracht niet kunnen, dan zal de andere leerkracht deze
vergadering bijwonen. In de MR vergaderingen wordt een terugkoppeling gegeven van de belangrijkste
onderwerpen die behandeld zijn tijdens het GMR overleg.

Communicatie
Er zijn geen wensen, verzoeken en/of vragen van ouders ontvangen. Het is onbekend waarom er geen
interactie is met de ouders. Het kan zijn dat de MR niet leeft bij de ouders of dat ouders in eerste
instantie de leerkracht of directeur benaderen bij klachten of problemen.
De directie heeft zich gecommitteerd om via een frequente (jaarlijkse) ouderenquête te peilen hoe de
ouders over de school, haar beleid en haar profilering denken en waar ruimte wordt geboden om
verbeteringen of ideeën aan te geven.
De MR heeft dit schooljaar geconcludeerd dat het belangrijk is om bij gevoelige onderwerpen goed in
overleg te blijven met de directie en dat een duidelijk actiepuntenoverzicht helpt om de gewenste
voortgang te bewaken.
Profilering van De Windroos
De MR stelt alles in het werk om De Windroos op de kaart te zetten, opdat meer leerlingen zich
inschrijven. Eén van de ouders van de MR heeft zich aangesloten bij de PR-commissie van De Windroos om
mee te denken hoe de school meer gepromoot kan worden.
Er zijn diverse activiteiten geweest om de aandacht van ouders van jonge kinderen te vestigen op de school.
Onder andere zijn er een open dag en een kinderkledingbeurs georganiseerd.
Verder is er mee gedaan aan extra sportevenementen (o.a. schoolhandbaltoernooi, schoolkorfbaltoernooi).
De MR heeft een bord met slogan voor aan de gevel gekocht van het overgebleven geld van het vorige
schooljaar.
Inmiddels is de samenwerking tussen de Windroos en Shezaf een succes. De Windroos wil Shezaf
betrekken bij diverse schoolactiviteiten. De verwachting is dat er doorstroom plaatsvindt naar groep 1.
Overige Onderwerpen 2017-2018
 Bezetting: zeker in het begin van het schooljaar zorgden mutaties binnen het team voor wat onrust.
Door adequaat reageren van de school herstelde de rust redelijk snel. Voor komend schooljaar is er
dan ook een diversiteit aan leerkrachten en zijn er geen combinatieklassen meer (afgezien van de 2
kleutergroepen).


Verkeersveiligheid rondom de school verbeteren: via de gemeente zijn er Dick Bruna
Amsterdammertjes geplaatst. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt.



Ouderparticipatie: dit is een terugkerend onderwerp. Het blijft lastig om ouders te betrekken bij
schoolactiviteiten.

Vooruitblik 2018-2019 De MR zal zich dit schooljaar blijven inzetten om de terugloop van het aantal
leerlingen tegen te gaan. Het onderwerp PR zal hoog op de agenda blijven staan. Daarnaast vindt de MR een
goede communicatie tussen ouders en directie/leerkrachten onontbeerlijk, zij zal hier alert op blijven. En
natuurlijk staat de ontwikkeling, de veiligheid en de gezondheid van De Windroos-leerlingen altijd voorop,
want wij willen dat zij ‘Groeien met plezier’.
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