
Jaarverslag medezeggenschapsraad De Windhoek schooljaar 2016-2017  

 

Leden: 
Marko Meijer (voorzitter) 
Jasmijn Apeldoorn (algemeen lid)  
Annemieke Bot (algemeen lid, nieuw) 
Anneke Smorenberg (algemeen lid, leerkracht)  
Judith Rooker (algemeen lid, leerkracht)  
Robin Smorenberg (algemeen lid, leerkracht)  

 

Hoofdpunten: 

- De Windhoek is dit jaar gestart met Social Schools. Er zijn nog wat kinderziektes, maar al met al 

wordt het systeem door de ouders als prettig ervaren. Leerkrachten geven aan dat lang niet alle 

bijlagen door alle ouders gelezen worden. 

- Er was dit jaar wat commentaar van zowel de ouders als het team op de schoolfotograaf. 

Jasmijn heeft dit besproken met de ouderraad. 

- Er is gesproken over nieuwe onderwijsontwikkelingen als: 

Nieuwe schrijfmethode (welke goed wordt ontvangen) 

Leren door te doen 

- De Windhoek is gestart met Positive Behavior Support (PBS). Dit loopt goed. Kinderen vinden de 

beloningen fijn en werken hier als klas ook echt voor. 

- Na een aantal vragen omtrent de regels tijdens de overblijf is hier in de MR over gesproken. 

Peter heeft het op zich genomen om met de overblijf in gesprek te gaan. 

- Er is afgesproken om voortaan een extra reminder uit te laten gaan wanneer er studiedagen 

zijn. 

- Er is gesproken over tips en trics voor ouders omtrent het huiswerk. De docenten uit de 

bovenbouw zullen via Social Schools de ouders hiervan voorzien. 

- Vanuit de opbrengsten van de kledingbeurs zijn er programmeerkisten besteld. 

- Het personeel gaat dit schooljaar naar een grote onderwijs- en ict-conferentie (BETT) in Londen. 

- Er is gesproken over het thema homosexualiteit en discriminatie. Het team gaat bespreken of 

en op welke manier dit een plaats kan krijgen in het onderwijsprogramma. 

- Er is gesproken over de verkeersveiligheid rondom de oversteekplaats bij de Herenweg richting 

Castricum. Dit naar aanleiding van het initiatief van een dorpsbewoner om de veiligheid aan te 

kaarten bij de gemeente. De MR steunt het initiatief maar laat de uitvoering bij de 

initiatiefnemer. 

- Vanuit de Raboclubkas heeft De Windhoek €300 ontvangen. Deze opbrengst wordt gebruikt 

voor het dramalokaal. 

- Verder zijn de formatie, de schoolgids, de resultaten en onderwijs- en ict-ontwikkelingen 

besproken. 

 

Verandering t.a.v. samenstelling MR schooljaar 2016 – 2017: 

Pepijn van der Beek vervangt Jasmijn Apeldoorn als algemeen lid. 

Marianne Crooy vervangt Anneke Smorenberg als algemeen lid vanuit de leerkrachten. 

Harold de Boer vervangt Robin Smorenberg als algemeen lid vanuit de leerkrachten 


