JAARVERSLAG 2017-2018
Medezeggenschap Raad (MR)

De MR is bereikbaar via e-mail: mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com
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Voorwoord
We zijn het schooljaar 2018-2019 inmiddels gestart. In dit verslag van de MR
kijken we terug op het afgelopen schooljaar 2017-2018, maar ook vooruit naar het
huidige schooljaar 2018-2019.
De MR legt jaarlijks verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten van het
afgelopen jaar middels een jaarverslag. In het jaarverslag verantwoordt de MR zich
over de uitgevoerde activiteiten aan de hand van de MR speerpunten voor 20172018.
In het schooljaar 2017-2018 hebben we als team van de MR weer met veel plezier
samen gewerkt met schoolleider Joke van Klaveren en het leraren team. We
hebben ons werk met veel plezier gedaan. Gelukkig lijkt onze school nog lang niet
op de tv-serie “De luizenmoeder”.
Er is veel gebeurd op school om de leerlingen te begeleiden tijdens hun tijd op
basisschool De Wereldwijzer. We zijn begonnen met een continurooster, wat voor
iedereen spannend was, maar goed is bevallen. Ook is de stichting Sopora
gefuseerd met SKBA tot De Morgenwijzer. Als zichtbaar resultaat delen we
inmiddels het schoolgebouw met Vianova 2.
Ook dit jaar hebben we schoolplan 2015-2019 als uitgangspunt genomen voor ons
jaarplan. Voor de continuïteit van de school is het belangrijk dat het
leerlingenaantal de komende jaren weer gaat toenemen.
De groepen 8 die onze school verlaten hebben, zijn groter dan de aanwas aan
nieuwe leerlingen op school (nieuwe kleuter leerlingen of instroom wegens
verhuizing of school wissel). Naast het vertrek van de groep 8 leerlingen verlaten
slechts enkele leerlingen, onze school. Enkele kinderen komen juist naar onze
school na groep 1 door verschillende redenen, echter het totale aantal leerlingen
neemt ieder jaar af.
Dit is een trend die de MR zorgen blijft baren.
Doelstelling beschreven in het schoolplan 2015-2019 is om De Wereldwijzer weer
te laten groeien naar een groter marktaandeel in Alphen aan den Rijn. De school
wil zich nadrukkelijker profileren. Hier is afgelopen tijd met de leraren en ouders
veel aandacht aan besteed. Dit lijkt voorzichtig zijn vruchten af te werpen.
Het huidige aantal leerlingen is niet evenredig verspreid over de diverse jaren.
Doordat er minder leerlingen zijn, zijn er ook minder uren beschikbaar voor de
docenten. Er is namelijk een vaste formule die hiervoor gehanteerd wordt. In de
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praktijk betekent dit een combinatie op school van zowel kleinere, grotere en
gecombineerde klassen. Het is voor de schoolleider ieder jaar weer puzzelen om dit
zo goed mogelijk te regelen.
Tot slot wil ik het team van school hartelijk danken voor de goede zorgen voor
onze kinderen. Het is een hele verantwoordelijkheid om de kinderen te begeleiden
tijdens deze belangrijke levensjaren. Het team doet dit met passie, kunde en liefde.
Bedankt namens het MR team. Daarnaast een extra vermelding voor alle ouders
die vrijwillig helpen op school. Jullie ook hartelijk bedankt!
Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten van de MR van het afgelopen
jaar. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan horen
wij dit uiteraard graag. De MR is te bereiken via:
mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com

Alphen aan den Rijn, 1 september 2018
Femke Teeling
Voorzitter MR De Wereldwijzer
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1. Inleiding
De Wereldwijzer is een openbare school die midden in de samenleving staat.
De samenleving verandert snel en er zijn een aantal zaken die dan ook direct
invloed hebben op de gang van zaken op en rond school. Als MR zijn we hier
bewust van. Om Joke en het team zo goed mogelijk te ondersteunen en waar nodig
kritische vragen te stellen, blijven we zo goed mogelijk op de hoogte van wat er
speelt.
Om jullie als ouders/verzorgers hier ook over te informeren, hebben we hieronder
een samenvatting opgenomen.
We zien zeer veel sociale ontwikkelingen die spelen die ofwel direct, ofwel
indirect invloed hebben op de leerlingen, het beleid, de leraren, leermethodes en
ouders op school.
Denk hieraan aan de digitalisering zowel in lesmateriaal als methodes, maar ook
het gebruik van digitale leermiddelen in de klas zoals het digibord en de iPads.
De invloed van digitale media zoals social media maar ook het gebruik van
mobiele telefoons door leerlingen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden, maar roept ook
de noodzaak op om nieuwe regels op te stellen, om veilig en goed gebruik
mogelijk te maken in school.
De samenwerking van onderwijs stichtingen zoals vorig jaar tot uiting is gekomen
bij de totstandkoming van de nieuwe stichting Morgenwijzer.
Waar veranderingen initieel vaak als bedreigend gezien worden, omdat iets
veranderd aan een situatie die men gewend is.
De samenwerking in stichting Morgenwijzer heeft voor De Wereldwijzer in
schooljaar 2017/2018 ook tot een aantal wijzigingen geleid.
De inhuizing van vier klassen van het Vianova 2.
Maar ook bijvoorbeeld een ruimere formatie toewijzing voor het komende
schooljaar 2018/2019, juist omdat andere richtlijnen vanuit de nieuwe stichting, nu
leidend zijn. Dit heeft mogelijkheden gegeven voor een andere bezetting van de
klassen en leraren per klas.
De Wereldwijzer heeft ook nog te maken met de wijzigingen van het aantal
basisschool kinderen die in wijk Kerk en Zanen wonen.
Door het grote aantal scholen in Kerk en Zanen, gecombineerd met rond De Atlas
een afname van het aantal basisschool kinderen, blijft het aantrekken van nieuwe
leerlingen een aandachtspunt voor De Wereldwijzer.
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De Wereldwijzer heeft haar eigen identiteit als Openbare Basisschool, waarmee zij
zich onderscheidt.
Echter, er is continue aandacht nodig om aan profilering te werken. Om juist de
kracht van de De Wereldwijzer zichtbaar te blijven maken. Hierbij gaat het onder
andere over:
- aandacht voor het belang van sport, kunst en cultuur en vele activiteiten
- aandacht voor het gebruik van geautomatiseerde lesmethodes om:
- sneller nieuw materiaal aan te kunnen bieden aan de kinderen
- de kinderen nog beter kennis te laten maken met huidige technologie
- aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling methode (Kanjertraining) om
het sociale bewustzijn en weerbaarheid van kinderen te ondersteunen en
ontwikkelen
- de gezonde school ter stimulering van het eten van GRUIT (groente of fruit) als
pauze hap in de ochtend
Een andere ontwikkeling in de samenleving is dat er door het drukker worden van
agenda’s het belangrijker is geworden om in het belang van de ontwikkeling van
het kind, goed samen te werken als leraar/lerares en ouders.
Om hier concrete invulling aan te geven, is de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0
gestart in het schooljaar 2016/2017. Hierover staat verder in dit verslag toelichting.
De Wereldwijzer staat voor de kwaliteit in het aanbieden van goede lesmethodes,
zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling in een veilige schoolomgeving in
deze veranderende samenleving.
Het team is zich bewust dat een actieve benadering voor het behouden van
kwaliteit nodig is, om de juiste activiteiten aan te bieden om klaar te zijn voor de
toekomst.
Om hier verder actief bezig door te gaan hiermee, gaan 3 leraressen komend jaar
een master opleiding volgen aan hogeschool Leiden. Teammaster Transitie in
Onderwijs met Technologie (3TO).
Als MR zijn we hier zeer positief over.
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2. Overzicht aktiviteiten
Speerpunten MR 2017-2018
Om focus aan te brengen, hebben we ook dit schooljaar weer een aantal
speerpunten gedefiniëerd. Deze hebben we gedefiniëerd, uit het schoolplan.
1. Kwaliteit onderwijs en communicatie
a. Onderwijsaanbod
i. GVO/HVO
b. Communicatie naar ouders/verzorgers
i. Website school
ii. Kletsklas
c. Continurooster
d. Profilering school
2. Onderwijs
a. Zorg voor de leerling
b. Vorm en uitvoering Passend onderwijs
c. Ouderbetrokkenheid 3.0
3. Profilering op vlakken: Kunst en Cultuur en Sport en Spel
4. Personeel
a. Voortzetting focus op inzicht en transparantie
5. Financiën
a. Transparantie in financiën blijft een aandachtspunt. De GMR heeft
hierin een belangrijke rol als het financiën rond de stichting
betreft.
6. Huisvesting/veiligheid (materieel)
a. Opknappen school
7. Doorontwikkeling samenwerking in nieuwe stichting Morgenwijzer
a. Inhuizing Vianova 2
8. Communicatie en PR
a. Conform het MR regelement is het jaarverslag gepubliceerd en
naar alle ouders gemaild. Er zijn geen mails ontvangen met vragen
of verzoeken voor toelichting op het MR jaarverslag.
b. De MR sectie van De Wereldwijzer site, is geactualiseerd met
informatie
i. https://dewereldwijzer.nl/onzeschool/medezeggenschapsraad-mr/
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Start schooljaar
Aan de start van het schooljaar waren de verbouwingen bijna klaar. In de eerste
drie maanden van het schooljaar zijn de laatste werkzaamheden (rond opknappen
toiletten en het schilderen van lokalen) afgerond. Het team van De Wereldwijzer
en de directie heeft hier flexibel en met begrip voor behoeften van de leerlingen,
alles in goede banen geleid.
De school heeft een mooie opknapbeurt gekregen. Het ziet er weer mooi uit.
Geestelijke stromingen op De Wereldwijzer
Als openbare school biedt De Wereldwijzer conform richtlijnen, de mogelijkheid
om geestelijke stromingen te volgen.
Dit wordt door Joke bij een gerelateerde instantie aangevraagd. Docenten van die
instantie, verzorgen de lessen op de afgesproken tijden op school.
Als conclusie van schooljaar 2016/2017 is per 2017/2018 gekeken om naast
Geestelijk Vormings onderwijs (GVO) ook Humanistisch Vormings Onderwijs
(HVO) aan te bieden vanaf groep 5.
Middels een enquête is geïnventariseerd welke ouders voorkeur hebben voor één
van beide vormen, of geen interesse hebben.
Er is voor beide interesse aangegeven.
Joke heeft dit direct besproken met de instantie die deze lessen verzorgt.
Door praktische schoolrooster technische problemen was het alleen mogelijk in
2017-2018 GVO aan te bieden. Voor schooljaar 2018/2019 is de aanvraag reeds
gedaan om GVO en HVO te doceren op De Wereldwijzer.
Bij de start van het schooljaar zal weer een inventarisatie onder de ouders van
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 plaatsvinden. Om ouders/verzorgers deze keuze
zo goed mogelijk te laten maken, is op dinsdag avond 28 augustus een informatie
bijeenkomst op school, waarbij informatie verstrekt wordt, als ook waar vragen
gesteld kunnen worden aan de mensen die de GVO en HVO lessen geven. Ook zal
er een proefles aan de kinderen aangeboden worden in augustus, zodat de kinderen
ook kennis kunnen maken met HVO. En dat de ouders een keuze kunnen maken
voor het komende schooljaar.

Ouderbetrokkenheid 3.0
In 2017/208 hebben de ouderbetrokkenheid 3.0 activiteiten concreet vorm
gekregen. De werkgroep is verder gegaan met haar activiteiten als ook in team
vergaderingen staat het onderwerp op de agenda.
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Het doel van ouderbetrokkenheid 3.0 is om ouders en verzorgers meer te betrekken
bij school om de gezamelijke opvoeding en ontwikkeling van kinderen positief te
beïnvloeden. Als MR doen we ook met 2 ouders actief mee in de werkgroep.
Als MR worden geïnformeerd over voortgang van activiteiten (bijvoorbeeld de
leerlingenraad, evaluatie van activiteiten, de creatie van de folder), brengen we
ideeën in en zijn we actief bezig met de uitwerking van ideeën.
Tafel van vier – samenwerking tussen 4 stichtingen
Naar aanleiding van de instemming in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), is de voorgenomen samenwerking van de
stichtingen SOPORA en SKBA een feit geworden.
De nieuwe naam per 1 januari 2017 is ‘De Morgenwijzer” Kinderen zijn de
toekomst
Blijvend aandachtspunt is de helderheid die nodig is rond de grondslag en
voortbestaan van de grondslagen van deelnemende scholen. Binnen de
samenwerking vallen 12 SKBA en 18 Sopora scholen.
Dit hebben we nauwlettend gevolgd in 2017-2018.
• Eén van de praktische invullingen van de samenwerking is de inhuizing van
het Vianova 2 met 4 groepen, in het gebouw van De Wereldwijzer. De MR
is hier eind schooljaar 2016-2017 reeds over geïnformeerd door Joke. Als
ook hebben we een gesprek gehad met beide schoolleiders zowel Joke als de
schoolleider van het Vianova 2, over praktische invulling. Dit heeft veel
helderheid gegeven als ook hebben we als MR nog aanvullende punten
kunnen bespreken, om de inhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen.
• Ook in 2018/2019 blijft de samenwerking met Vianova 2 op de agenda staan
van de MR overleggen
Als MR blijven we de ontwikkelingen in de nieuwe stichting De Morgenwijzer
nauwlettend volgen middels het lezen van notulen en materialen die we van de
GMR krijgen.
MR Verkiezingen
Door een recente wetswijziging is de zittingsperiode in de oudergeleding van de
MR, verandert naar voor onbepaalde tijd, in plaats van de eerder bepaalde periode
van voor drie jaar.
Op basis van de eerder van toepassing zijnde zittingsperiode van drie jaar, was
voor alle drie de ouders (Femke Teeling, Samantha Strijker en Annemieke Kuiper),
was in de periode van april tot en met augustus 2018 de eerste drie jaar voorbij.
Conform regelement, hebben we de oproep gedaan in de nieuwsbrief voor
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geïnteresseerde ouders/verzorgers om hun interesse te laten weten aan ons
persoonlijk of via ons MR e-mail adres. We hebben één reactie mogen ontvangen.
Hij heeft reeds één vergadering meegeluisterd. Parallel hebben we (Femke,
Samantha en Annemieke) besloten nog een volgende periode actief de MR draaien.
We gaan wel zorg dragen, dat de instroom van nieuwe leden, start over ongeveer
1,5 jaar. Zodat de continuïteit van de MR oudergeleding goed gewaarborgd blijft,
zodat we zo goed mogelijk het team van school kunnen ondersteunen.
Ook de leraressen zullen de komende periode hun rol in de MR voortzetten.

Andere kleinere onderwerpen
- Staking: Er is in 2017 een staking geweest in het basis onderwijs (oktober).
We zijn tijdig over deze voorgenomen stakingen geïnformeerd als MR.
- Begin 2018 was er een wachtlijst bij kinderopvang Junis voor BSO. Omdat
het belangrijk is voor de kinderen en ouders van school om dichtbij de
school BSO te kunnen regelen, hebben we Joke gevraagd met Junis te praten
om te kijken hoe dit opgelost kan worden. Er zijn oplossingen gekomen.
- Schoolvakantie overzicht: zoals ieder jaar, hebben we dit overzicht voor
schooljaar 2018/2019 ter inzage gekregen en onze visie gegeven over de
verdeling van vakantie/vakantiedagen over het jaar. Op basis hiervan heeft
Joke een aanpassing gemaakt en is de finale versie gecommuniceerd in de
nieuwsbrief.
- Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) Sopora lid afscheid:
Jaren lang heeft Jan Jaap Rensink zeer actief voor stichting Sopora in de
GMR gezeten. Door omstandigheden heeft hij deze rol nu moeten stoppen.
Als MR hebben we hem voor zijn inzet en passie hierin bedankt.
- MR regelement: Eerder gebruikten we het algemene Sopora/De
Morgenwijzer MR regelement. Recentelijk is gebleken dat we toch wat
specifieke zaken voor De Wereldwijzer wilden documenteren. De concept
versie is nu onder revisie. We verwachten dat we het in september 2018
kunnen afronden.
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3. Algemeen verslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
Verantwoordelijkheid MR
Via de medezeggenschapsraad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed
uitoefenen op het beleid van de school. De MR kan bijvoorbeeld meebeslissen over
het schoolplan. De MR heeft een informatie-, advies- en instemmingsrecht. Het
MR reglement waar al deze rechten in staan vindt u op de website van de
Wereldwijzer.
Samenstelling MR
Ouders:
• Femke Teeling (voorzitter) (sept 2015 – heden)
• Samantha Strijker (secretaris) (mrt 2015 – heden)
• Annemieke Kuiper (plv voorzitter) (sept 2015 – heden)
Leerkrachten:
• Tilly van Rossum (sept 2014 – heden)
• Marianne Overduin (sept 2015 – heden)
• Kim van den Hoogen (aug 2016 – heden)
Joke van Klaveren is bij iedere formele MR vergadering een deel van de
vergadering, aangeschoven om voorgeselecteerde agendapunten door te spreken
Vergaderingen MR met Schoolleider
De MR vergaderingen zijn ingedeeld in twee delen:
• Bespreking met het MR team – voorbespreking van punten waar de input
van Joke niet nodig is, of waar binnen het MR bediscussieërd wordt hoe
agendapunten te bespreken met Joke
• Aansluiting van Joke als schoolleider, aan de vergadering van het MR team
Formele MR Vergadering (start 19.30 uur, vanaf vergadering 18 januari start 19.45
uur). Allen op locatie De Wereldwijzer.
Vergaderdata 2017-2018
•
•
•
•
•
•

14 september 2017
26 oktober 2017
18 januari 2018
5 april 2018
17 mei 2018
28 juni 2018
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Overige Overleggen MR
Dit jaar zijn de volgende extra overleggen geweest:
• 1 x extra MR overleg met de oudergeleding om een aantal MR
agendapunten wat extra aandacht te kunnen geven ter voorbereiding van een
MR vergadering
• 1x extra MR overleg met de oudergeleding rond het actualisering vraagstuk
van de profiel schets school directeur voor De Wereldwijzer. Dit is een vast
agendapunt ieder jaar.
• 5 x informeel overleg tussen de voorzitter MR en Joke
• Op twee data, (26 oktober en 18 januari), is de Wereldwijzer
vertegenwoordiger van in de GMR Jan-Jaap Rensink aangeschoven in het
MR overleg:
o Hij heeft ons bijgepraat over de voortgang van de samenwerking in de
nieuwe stichting Morgenwijzer.
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