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Jaarverslag MR Stap voor Stap – 2018/2019 
Versie 2 – definitief (september 2019) 
 
 
 
Inleiding  
Op Stap voor Stap is de Medezeggenschapsraad (MR), voor ouders van leerlingen en leerkrachten, 
het middel om invloed te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in 
allerlei schoolzaken. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om ouders en personeel te 
informeren over de activiteiten van de MR over het schooljaar 2018-2019.  
  
Samenstelling MR  
Op Stap voor Stap bestaat de MR uit een oudergeleding van drie leden, en een personeelsgeleding 
van drie leden. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel 
aan de vergaderingen.  
 
Ouders  
Voorzitter      Maaike Bergmans  
Secretaris      Mieke Arnts  
Penningmeester  Marcel Hendriks 
  
Leerkrachten  
Lid   Jonna Janssen, tijdelijk vervangen door Tanja van Veenendaal  
Lid   Barbara Hoppenbrouwers, tijdelijk vervangen door Tanja van Veenendaal  
Lid    Rob Penning-de Vries  
 
De MR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij zij anders beslist (bijvoorbeeld bij vertrouwelijke of 
persoonsgebonden onderwerpen).  
 
Vergaderdata 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft de MR acht keer vergaderd. De vergaderdata waren: 

 Woensdag 5 september 2018 

 Woensdag 10 oktober 2018 

 Woensdag 12 december 2018 

 Donderdag 24 januari 2019 

 Woensdag 27 februari 2019 

 Donderdag 28 maart 2019 

 Woensdag 15 mei 2019 

 Donderdag 20 juni 2019 
 
De notulen van de MR vergaderingen zijn voor ouders en leerkrachten beschikbaar. Deze kunt u 
terugvinden op de MR pagina van de website van Stap voor Stap. 
 
Onderwerpen en activiteiten  
Elk jaar zijn er algemene en jaarlijks terugkerende onderwerpen die met de MR worden besproken, 
en waar de MR in sommige gevallen advies- of instemmingsrecht heeft. Dit zijn onderwerpen als het 
vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, formatie- en groepsplanning en de contacten met de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Tevens voert de MR jaarlijks de kascontrole uit. Tot slot wordt ieder 
half jaar wordt een evaluatie gehouden, waarin zowel per klas als over de hele school wordt gekeken 
naar de scores van de afgenomen toetsen.  
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Daarnaast is aandacht besteed aan de volgende specifieke onderwerpen:  
  
Fusie Batavorum StisamO  
In het voortraject van de fusie zijn er voorlichtingsavonden voor alle MR leden van StisamO geweest. 
Voor ouder- en personeelsgeleding zijn er verschillende avonden geweest. Dit om het standpunt van 
ouders en personeel afzonderlijk te benaderen. Uiteindelijk is een fusie-effectrapportage opgesteld 
en heeft de GMR van StisamO ingestemd met de fusie. Vanaf 1 januari 2019 valt Stap voor Stap 
onder de stichting Wonderwijs (www.wonderwijs.nl).  
 
Mijn Rapportfolio 
Binnen het onderwijsteam is de laatste jaren gekeken naar een nieuwe rapportvorm. De werkgroep 
heeft gekozen voor mijn rapportfolio (www.mijnrapportfolio.nl). MijnRapportfolio geeft een 
totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind  en wordt aangepast aan de specifieke wensen van het 
school (kind centraal, pijlers van SvS).  
De inhoud van de verschillende onderdelen kan volledig worden afgestemd op de visie van de 
school. Momenteel is het team hiermee bezig. Het is de bedoeling om in 2019-2020 te starten met 
het openbaar maken van het eerste gedeelte hiervan.  
 
Taal/Spelling op maat 
Er komt een nieuwe taal- en spellingsmethode. Gekozen is voor de methode Taal/Spelling op maat. 
Voorafgaand aan deze keuze is er door het team met een aantal methoden proefgedraaid, waarna is 
gekozen voor de methode Taal/Spelling op maat. 
 
De heldere structuur en overzichtelijke vormgeving van Taal op maat geeft leerlingen houvast en de 
leerkracht gebruiksgemak. De methode heeft een ijzersterke didactiek. Er is een uitgebreide leerlijn 
woordenschat, gebaseerd op verhalen, en een adaptieve digitale woordenschattrainer om extra te 
oefenen. Er zijn vier differentiatieroutes met bijbehorend materiaal en naast de pluslijn zijn er 
motiverende en geïntegreerde projecten met 21e -eeuwse vaardigheden. Zo bereikt iedere leerling 
zijn of haar optimale niveau voor de stap naar het voortgezet onderwijs. Zie voor meer informatie:  
www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/methoden/taal/taal-op-maat  
 
Het is een spellingmethode waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen op hun eigen niveau. 
Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke 
leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of 
niveauverschil en zijn er herhalingslessen opgenomen. 
 
Heroverweging Schooltijden 
Vanuit de oudergeleding MR was al enige tijd geleden het verzoek gekomen om met het 
lerarenteam en ouders te kijken naar de schooltijden. Stap voor Stap is de enige basisschool in Elst 
zonder continue rooster. Is dit onze kracht of moeten we constateren dat we moeten aansluiten bij 
de rest? De oudergeleding heeft een ouderpeiling uitgezet. We waren blij met de grote respons! De 
bevindingen van de peiling hebben we aangeboden aan de directie. Komend jaar gaan we verder 
met dit onderwerp. 
 
Formatie 
Afgelopen jaar zijn er meerdere collega’s vertrokken van Stap voor Stap. Sommigen waren nog maar 
kort in het team, anderen waren al jaren werkzaam op onze school. Gezien de krimp van de school is 
er voor komend schooljaar een verschuiving in de overhead.   
Na de meivakantie is Dennis Lindelauf gestart als interim-directeur. Hij is 16 uur werkzaam voor Stap 
voor Stap. Hij kijkt samen met het team en de stichting naar de invulling van een nieuwe 

http://www.mijnrapportfolio.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/methoden/taal/taal-op-maat
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toekomstige directie. Wat hebben de school en het team nodig? Wanneer dat duidelijk is, zal er een 
vacature uitgezet worden. 
 

Vooruitblik schooljaar 2019-2020 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen, lopen er verschillende projecten binnen Stap 
voor Stap de MR bij betrokken is. Afhankelijk van het onderwerp van het te nemen besluiten heeft de 
ouder- en/of personeelsgeleding advies- of instemmingsrecht. 
 
Belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn: 
De invoering van een nieuwe rapportvorm, een nieuwe taal- en spellingsmethode en de werving van 
een nieuwe directeur. Ook komt er vanwege een vacature in de MR mogelijk een verkiezing in het 
voorjaar. 
 
Samenstelling MR 
Komend schooljaar zal de MR bestaan uit: 
 
Ouders  
Voorzitter      Maaike Bergmans  
Secretaris      Mariëlle Hollander  
Penningmeester  Marcel Hendriks 
  
Leerkrachten  
Lid   Jonna Janssen  
Lid   Rob Penning-de Vries 
Lid   Marie-Josée Düking  
 
Vergaderingen schooljaar 2019-2020 
De vergaderplanning voor het schooljaar 2019-2020 is in september 2019 vastgesteld. De 
vergaderdata zijn:  

- Donderdag 5 september 2019 
- Donderdag 10 oktober 2019 
- Donderdag 28 november 2019 
- Woensdag 22 januari 2020 
- Woensdag 11 maart 2020 
- Woensdag 13 mei 2020 
- Donderdag 25 juni 2020 

 
De vergadering kunnen worden bijgewoond. Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te 
wonen dan kun je een mail sturen naar mr@stapvoorstapelst.nl. 
 

Elst, september 2019 
Medezeggenschapsraad OBS Stap voor Stap 
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