
1 
 

Jaarverslag MR Stap voor Stap – 2017/2018 
Versie 3 – definitief (24-01-2019) 
 
 
 

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 2017-2018. 
 

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   Bouke Goedhart 
Secretaris   Mieke Arnts 
Penningmeester  Maaike Bergmans 
 
Leerkrachten 
Lid    Jonna Janssen 
Lid    Barbara Hoppenbrouwers 
Lid    Anja Bos, tijdelijk vervangen door Loes Carabain 
 
De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij zij anders beslist (bijvoorbeeld bij vertrouwelijke of 
persoonsgebonden onderwerpen). 
 

Vergaderingen 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft de MR zeven keer vergaderd. De vergaderdata waren: 

 Woensdag 12 oktober 2017 

 Woensdag 23 november 2017 

 Donderdag 18 januari 2018 

 Woensdag 21 februari 2018 

 Donderdag 5 april 2018 

 Donderdag 17 mei 2018 

 Donderdag 28 juni 2018 
 
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. 
 



2 
 

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). 
 
Evaluatie nieuwe eindtoets 
Al jaren werd er op Stap voor Stap in groep 8 de bekende CITO toets afgenomen. In de loop der jaren 
zijn er veel veranderingen geweest en daarom is er gezocht naar een toets die beter aansluit bij de 
visie en schoolplan van Stap voor Stap. Na bestudering van verschillende toetsvormen is gekozen voor 
Route 8 (www.route8.nl). Dit is een adaptieve toets die beter aansluit bij het individuele kind. Dit sluit 
aan bij het in het schoolplan beschreven uitgangspunt, de leerling centraal stellen. 
 
Invoering Blink 
Voortkomend uit het nieuwe schoolplan is er onderzoek gedaan naar een vervangende methode voor 
de zaakvakken (aardrijkskunde, wereldoriëntatie, geschiedenis). Er is met verschillende methoden 
proefgedraaid. Na een evaluatie met de leerkrachten én de leerlingen is gekozen voor de methode 
Blink (www.blinkwereld.nl). 
 

Vooruitblik schooljaar 2018-2019 
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 2018-2019 zijn: 
De invoering van een nieuwe rapportvorm, een traject heroverweging schooltijden, evaluatie opzet 
van het schoolreisje, vakoverstijgend thematisch leren, nieuwe taal- en spellingsmethode en 
bewegend leren. Ook komt er vanwege een vacature in de MR mogelijk een verkiezing in het voorjaar. 
 
Vergaderingen schooljaar 2018-2019 
De vergaderplanning voor het schooljaar 2018-2019 is in september 2018 vastgesteld. De 
vergaderdata zijn:  
- Woensdag 10 oktober 
- Donderdag 15 november 
- Woensdag 12 december 
- Donderdag 24 januari 
- Woensdag 27 februari 
- Donderdag 28 maart 
- Woensdag 15 mei 
- Donderdag 20 juni 
 
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, januari 2019 
Medezeggenschapsraad OBS Stap voor Stap 

http://www.wonderwijs.nl/
http://www.route8.nl/
http://www.blinkwereld.nl/
mailto:mr@stapvoorstapelst.nl

