Voorwoord jaarverslag 2017
De medezeggenschapsraad en LOC van Kindcentrum Octopus willen u door het
uitbrengen van dit jaarverslag op de hoogte stellen van haar activiteiten gedurende
het jaar 2017. In het jaarverslag worden de onderwerpen, ook als deze nog niet
afgerond zijn, genoemd die in 2017 aan de orde gekomen zijn.
Na de lancering van het kindcentrum zijn Fides Kinderopvang en Zicht Primair
onderwijs op centraal niveau nadrukkelijker gaan samenwerken. Steeds meer gaat
dit een centrale organisatie worden waarbij het belang van het kind voorop staat.
In 2017 zijn de MR en LOC van Kindcentrum Octopus op een aantal punten gaan
samenwerken. Dit is ingegeven vanuit dezelfde gedachtegang als de samenwerking
tussen de twee overkoepelende stichtingen Fides en Zicht. Zo zijn we beter ingericht
om een aanbod voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar te creëren en te faciliteren.
Hierdoor kunnen we ook rekening houden met doorlopende leerlijnen.
Een van punten van de samenwerking is het gezamenlijk vergaderen over punten die
het gehele kindcentrum, dus MR en LOC aangaan. Een ander punt in de
samenwerking is het maken van een gezamenlijk werkplan voor de komende jaren.
De vertaalslag hiervan is te vinden in dit document.
Hierbij zijn we uitgegaan van 6 gezamenlijke vergaderingen per jaar, waarbij
rekening is gehouden met de vergaderingen en onderwerpen van de GMR / COC.
Afgelopen jaar hebben we een vijftal vaste punten op de agenda steeds terug laten
keren:
 Kindcentrum
 Reserves & financiën
 Onderwijstijden
 Pand & infrastructuur
 Vormgeving visie.
De taak van de MR / LOC is het adviseren, of instemming verlenen bij
beleidsvoorstellen van de directie en over het algemeen functioneren van de school.
Door een actieve MR / LOC kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op de
gang van zaken op school. In de MR zijn personeel en ouders gelijkelijk
vertegenwoordigd en in de LOC zitten alleen ouders. Het tijdstip en de agenda van
de vergaderingen worden in de Octopost vermeld. Hierdoor is het voor ouders en
personeel mogelijk hun vergaderpunten in te brengen bij één van de MR / LOCleden, zodat zij deze kunnen bespreken in de vergadering. Voor informatie kan men
zich altijd tot één van de MR / LOC-leden wenden.
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Ik dank hierbij alle collega’s van de MR / LOC voor hun inzet en natuurlijk ook de
directie voor de toelichtingen aangeleverd voor betreffende stukken.
Namens de MR / LOC,
Filip Demuyt, voorzitter MR/LOC
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Jaarverslag Medezeggenschapsraad / Lokale ouder commissie Kindcentrum
Octopus 2017
Samenstelling MR / LOC
Gedurende het jaar 2017 was de MR / LOC als volgt samengesteld:
Filip Demuyt
Claudia van Moorsel
Maurice Emonds
René de Geus
Jorg Gijsbers
Ilse Teunissen
Jolanda Snepvangers
Arthur Denessen
Heike van den Elzen
Anny van Ravensteijn
Lars Kuijper
René de Geus
Kim van den Bogaard
Jory van den Waarsenburg
Marcia Kuipers
Tonia Drenthen
Floor van der Stokker
Ellen van de Wouw

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC

Lid namens ouders + voorzitter
Lid namens ouders + GMR lid
Lid namens ouders (tot aug. 2017)
Lid namens ouders (vanaf aug. 2017)
Lid namens ouders
Lid namens personeel
Lid namens personeel + GMR lid
Lid namens personeel (tot aug. 2017)
Lid namens personeel + secretaris
Lid namens personeel (vanaf aug.2017)
Lid namens ouders
Lid namens ouders (tot aug. 2017)
Lid namens ouders (gestopt)
Lid namens ouders (gestopt)
Lid namens ouders
Lid namens ouders (gestopt)
Lid namens ouders (vanaf juni 2017)
Lid namens ouders (vanaf april 2017)

Verkiezingen
In 2017 heeft Arthur aangegeven te gaan stoppen als lid van de MR. Hij is opgevolgd
door Anny. Bij de LOC zijn 3 leden gestopt en is René overgestapt naar de MR. Ellen
en Floor zijn toegetreden tot de LOC.
Scholing MR / LOC
Op woensdag 22 maart heeft er een achterbanbijeenkomst van de GMR
plaatsgevonden op Octopus. Vanuit het onderwijsveld kwam naar voren dat er veel
onduidelijkheden waren t.a.v. de nieuwe cao en de toepassing hiervan op de
normjaartaak. Vandaar dat de informatie die tijdens deze avond gegeven werd erg
welkom was.
Contacten
Op 13 februari heeft de ouderraad een thema-avond georganiseerd met als titel:
Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. Deze avond is goed verlopen. Er
waren verschillende positieve reacties en de opkomst was goed.
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Schooltijden
De schooltijden zijn met ingang van het nieuwe schooljaar veranderd. We zijn
overgestapt naar een continurooster. De kinderen gaan nu op maandag, dinsdag en
donderdag van 8.45 uur tot 15.15 uur naar school en op woensdag en vrijdag van
8.45 uur tot 12.30 uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan dit schooljaar nog 30
vrijdagmiddagen naar school vanwege de invoer van het continurooster. In november
is er een enquête gehouden. Kinderen/ouders waren over het algemeen positief.
Leerkrachten waren minder positief, m.n. vanwege weinig tijdwinst na school en een
te lange schooldag. Komend jaar willen we deze enquête nog een keer doen, dan
gebruiken we de uitgevoerde versie als 0-meting omdat het we nu nog maar net op
deze manier werken.
Contacten achterban
Het team en de ouders kunnen de werkzaamheden van de MR / LOC volgen door
het lezen van de notulen die op de schoolwebsite vermeld staan. Ouders kunnen
altijd bij de leden terecht voor vragen of opmerkingen. De collega’s kunnen ook altijd
terecht bij de MR-leden van de personeelsgeleding. De agenda van elke vergadering
wordt van te voren in de Octopost gepubliceerd. Soms worden er onderwerpen
vanuit de MR besproken of medegedeeld in de teamvergadering.
Financiën
Op jaarbasis is 1000 euro beschikbaar voor de MR.
De uitgaven bestaan uit:
-

Bijdragen aan de Ouderraad voor gezamenlijke activiteiten
Abonnement op het maandblad MR magazine
Abonnement MR Jaarboek Primair Onderwijs
Vergader- en administratiekosten
Cursuskosten

Samenvatting MR / LOC vergaderingen
In het jaar 2017 zijn er 6 vergaderingen gehouden en wel op 15 maart, 5 april, 28
juni, 4 september, 4 oktober en 29 november.
Speerpunten van de MR afgelopen jaar waren:




Klimaatbeheersing/arbeidsomstandigheden: Dit onderwerp staat komend jaar
ook nog op de agenda.
Schooltijden met continurooster: Na een eerste enquête volgt komend jaar
een tweede waarbij m.n. naar de eerdergenoemde knelpunten wordt gekeken.
Nieuwbouw Kindpark Boekel en verkeersveiligheid: Ook dit onderwerp blijft op
de agenda voor komend jaar.
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Speerpunt van de LOC afgelopen jaar was m.n. de IKK, de Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang.
Hieronder worden nog enkele andere belangrijke onderwerpen genoemd die in de
vergaderingen van de MR en LOC zijn besproken. Sommige onderwerpen zijn vaker
teruggekomen voor terugkoppeling. Voor een nadere verslaggeving wordt verwezen
naar de notulen.











Verdere ontwikkeling visie en veranderplan KC Octopus
Innovatie en techniek
Zorgplan
Begroting en formatieplan
Taakbeleid
Protocol interne vervangingen
Evaluatie gezamenlijk vergaderen MR-LOC
GGD-rapporten
Protocol Veilig Slapen
Privacy/social media

Heike van den Elzen, secretaris MR Kindcentrum Octopus
Marcia Kuiper, LOC
Boekel, maart 2018
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