
Jaarverslag medezeggenschapsraad Ichthusschool 2018-2019 
 

Afgelopen schooljaar hebben wij als medezeggenschapsraad (MR) verschillende zaken aangaande 

het schoolbeleid en de praktische uitvoering hiervan besproken. We vinden het belangrijk dat u als 

ouders hiervan ook op de hoogte bent. In dit jaarverslag vindt u daarom een samenvatting van de 

besproken onderwerpen van afgelopen schooljaar. De volledige verslaglegging van de vergaderingen 

kunt u terugvinden in de notulen van de MR-vergaderingen.  

Samenstelling MR 
Leden vanuit personeel: Naómi van den Berg (secretaris), Ellen Morren (GMR) en Jolanka Kok 
(penningmeester) 
Leden vanuit ouders: Nicolette van de Kamp (voorzitter), Marieke van de Ketterij (GMR) en Ink 
Bouma (GMR)   
In oktober 2018 zal Nicolette van de Kamp aftreden. Op de oproep hebben wij 2 reacties gehad van 
Marieke Buurman en Marco den Hertog.  Ook Marieke van de Ketterij heeft aangegeven graag te 
willen stoppen. Marieke Buurman neemt de plaats in van Marieke van de Ketterij. Marco den Hertog 
komt in de plaats van Nicolette van de Kamp. 
 
Als MR hadden we het afgelopen jaar 3 speerpunten: 
Thematisch onderwijs, leren leren en beoordelen resultaten. 
Het thematisch onderwijs heeft duidelijk vorm gekregen binnen de Ichthusschool. Kinderen en 
ouders zijn betrokken bij het thema. Het team heeft alle studiemiddagen gebruikt om het 
thematisch onderwijs uit te diepen. Tijdens elke studiemiddag stond er 1 onderdeel centraal. (0. 
Voorbereiding 1. Startactiviteit 2. kennisoogst 3. onderzoeksvragen 4. leeractiviteiten 5. afsluiting 6. 
reflectie). Nieuwe leerkrachten worden meegenomen in het thematisch onderwijs door een 
‘maatje’. Er is een overdrachtsformulier ontwikkeld waarop we de thema’s doorgeven aan de 
volgende groepen. 
Het tweede speerpunt ‘leren leren’  Deze lijn staat vast in het visiedocument “werken in blokken”  
De derdejaarsstudenten zijn met vragen van leerkrachten aan de slag gegaan en hebben een 
antwoorden vastgelegd in hun eindproduct. 
Het derde speerpunt ‘beoordelen van resultaten” De rapporten sluiten niet aan bij het thematisch 
werken en de 21-eeuwse vaardigheden. Maar om de werkdruk te verlichten starten wij niet dit 
schooljaar met de rapporten maar in het schooljaar 2020-2021 
 
Overige onderwerpen 

Naast de speerpunten zijn ook andere onderwerpen besproken en advies in gegeven. Dit waren 
onder andere 

 Doorgaande lijn groep 3 t/m 8 met het werken in blokken: 3 instructieblokken en 1 zorgblok. 
En om 11:45 uur in alle groepen reflectie. 

 De risico-inventarisatie/evaluatie (over de veiligheid op school) 

 Informatie avond bij de start van het schooljaar. 

 Formatie 

 Cito-resultaten van de groepen 

 Inbreng vanuit ouders van school 

 De privacywet: alle ouders hebben wel of geen toestemming verleend voor verspreiden van 

foto’s 

De verslaglegging hiervan kunt u terugvinden in de notulen van de MR. 


