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Samenstelling
De MR van OBS Het Ruimteschip bestaat uit een personeelsgeleding en oudergeleding, van ieder 5
personen. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool Het Ruimteschip.
De MR maakt gebruik van het adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht, om zo een bijdrage te
leveren aan een plezierige, veilige, leer-en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De
raad spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel.
De samenstelling van de MR voor schooljaar 2016-2017:
Functie
MR-Lid sinds
Oudergeleding
Barbara van Oosten
Secretaris
2013
Toine Fennis
Lid
2014
Marc Scheffers
Lid
2015
Vincent Hekert
Lid
2015
Harriette Liu-Drenth
Lid
2016
Personeelsgeleding
Harrie Hulsing
Tineke Schoonveld
Carola van Oosten
Karin Koning
Gineke Scheuder

Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Lid

2012
2012
2013
2014
2014

Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 7 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen is de directie aanwezig
geweest. Voorafgaand 1 vergadering was er een zitting bijeen met de Ouder Commissie. Nadien 1
vergadering is er zitting geweest met 2 andere scholen en de wethouder onderwijs.
Vergaderdata 2016-2017
2016
15 september / 24 oktober / 13 december
2017
9 februari / 12 april / 22 mei / 3 juli

Ontmoetingen met bestuur en de achterban (schoolbestuur, directie, ouderraad, personeel, leerlingenraad)
Met de start van het nieuwe schooljaar( september), wordt begonnen met een OC/MR overleg.
Het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en lijnen worden uitgezet voor het komende jaar. Verzoek van
OC aan MR om na te denken over de ouderbijdrage, huidige bijdrage handhaven of moet het
verhoogd worden. De bijdrage blijft gehandhaafd voor het komende schooljaar.
Tijdens de informatieavond (september) voor ouders op school aan het begin van het schooljaar
wordt er informatie gegeven over de werking van MR en OC. Doel is om het meer zichtbaar te
maken onder de ouders en dat de raden ook worden versterkt door ouders.
In een besloten bijeenkomst met Wethouder dhr. Drenth en Mvr. Bakker (schoolbestuur), over de
plannen t.a.v. huisvestingonderwijs. Medio september 2016 werden we door een persbericht op de
hoogte gebracht over de plannen inzake huisvesting scholen. Iets later ontvingen we het
programmaplan huisvesting onderwijs Hoogezand. Op 19 september wordt dit als een onderwerp
behandeld, bij de opiniërende raad. De MR laat d.m.v. een brief aan de raad, onze stem horen.
Tevens zal een delegatie vanuit de MR en directie aanwezig zijn bij deze vergadering. Via Digiduif
zullen de ouders/verzorgers ook attent worden gemaakt over de plannen en hopen dat ook zij
aanwezig zullen zijn op het gemeentehuis.
Namens het schoolbestuur kwam de heer Medendorp extra toelichtingen geven t.a.v.
huisvestingsplannen (februari). Deze huisvestingsplannen en wensen is met de GMR en
schoolbestuur -> raad reeds vastgesteld. Algemeen Bestuur (AB) rapporten -> acute versterkingen
zijn gedaan en wat nog wenselijk is, is in beeld. Adviesbrief MR, blijkt advies te zijn om onderzoek te
doen naar geschikte locatie, hiervoor zullen we advies uitbrengen. Daarna zullen de partijen; zoals
schoolteam, MR en bewoners input gevraagd worden. In een nieuwsbrief vanuit school zal de
huidige informatie van de gemeente gedeeld worden met ouders. Eind mei zal er ook een tijdpad
bekend worden. Tevens wordt er voorgesteld om naar nieuwe schoolprojecten te gaan kijken. Dit is
een goed idee. Formeel zal een stemming worden gedaan over het advies t.a.v. onderzoek naar
geschikte locaties, deze zal per email worden gedaan. # dit is gedaan en een ieder heeft positief
gestemd. Op verzoek wil de heer Medendorp opnieuw aanschuiven als er ontwikkelingen zijn.

Communicatie met derden
Alle notulen van de MR worden verspreidt aan GMR, OC en Leerlingenraad en visa versa. Op de
website van school worden de notulen van GMR en MR gepubliceerd. De notulen van de
Leerlingenraad worden niet gepubliceerd.
Reactie aan het schoolbestuur t.a.v. verzoek advies voornemen kindcentrum, vragen om meer
informatie. In tweede instantie hebben we een advies t.a.v. onderzoek naar locatie voor voornemen
kindcentrum ontvangen. Hierin heeft de MR unaniem een positiefadvies op uitgebracht.

Behandelde onderwerpen
Onderhoud school en plein: N.a.v. bewonersbijeenkomst 17 nov. 2016; In 5 jaar is er een
verandering in huisvesting onderwijs. Herbouw of nieuwbouw. Hoe staat het met het onderhoud in
de tussenliggende tijd, buitenschilderwerk e.d. Je wilt ook niet dat het er visueel verpaupert uit ziet.
Er is een rijksbegroting t.a.v. onderhoud. Er zal niet veel meer extra geld gestoken worden in dit
gebouw, je kan het geld immers maar 1 keer uitgeven. Het nodige ter vervanging zal gedaan worden.
De komende jaren staat er geen buiten schilderwerk op de planning. Misschien een goed idee, om
het houtwerk buitenom schoon te maken tijdens NL Doet 2017.
Activiteit met derden: NL doet 2017 (10 maart 13.00-17.00uur): Een mooie bijdrage van vanuit de
leerlingenraad. De wens van de leerlingenraad is een grote schoonmaak binnen en buiten school.
Ook het flexibele hek staat op de wensenlijst van de school. # Alles is gerealiseerd door enorme hulp
van ouders en teamleden van school.
Aanvraag financiële bijdrage NLdoet 2017: Er is een inventarislijst gemaakt en het totaal bedrag
voor de boodschappen was €308. Deze aanvraag is gehonoreerd en het bedrag zal door NLdoet2017
op de rekening van OC worden gestort. # Dit is ook gedaan.
Ouderparticipatie; Activiteit RSTT (RuimteschipTuinTeam): Dit team zorgt voor het
groenonderhoud op het schoolplein en direct om het gebouw. In december 2016 zijn ook de tafels
van de gemeenschappelijke ruimte allemaal opnieuw geverfd.
Overgang van 1 /2 groep naar groep 3 is groot. Er is immers geen inloop meer (tot de
herfstvakantie). Mededelingen en activiteiten die worden gemeld op het bord worden gelukkig ook
gemeld via Digiduif. Als je wilt deelnemen aan een activiteit kun je inschrijven op het bord in de
gang. En indien gewenst door de leerkracht, kun je ook reply geven binnen Digiduif.
Financiële bijdrage: Ten behoeve van het schoolreis van groep 8 wordt gevraagd of de OC financieel
wil bijdragen, om een vierde dag schoolkamp te kunnen bekostigen. Als het om een structurele
bijdrage gaat, moet dit worden opgenomen in de jaarlijkse begroting van de OC. Martijn en Martin
gaan samen om de tafel voor de begroting en zullen kijken naar de mogelijkheden. Harry levert de
nodige extra informatie aan.
Margemiddag na Sinterklaasfeest: Na een evaluatie vanuit de OC , de vraag aan MR; Waarom
hebben de leerlingen op 5 dec ’s middags vrij i.p.v. 6 december ’s morgens? Dit is afgepast aan de
kleuters, die vinden de activiteiten met de intocht en het feest op school al zo spannend. Voor de
middag wordt daar dan een margemiddag voor gebruikt. Ook groep 3&4 hebben dan een
margemiddag. In het teamvergadering wordt dit nogmaals meegenomen.
Zijn er al verkennende gesprekken met de andere scholen over samengaan? Nee, deze gesprekken
zijn er nog niet. Het onderzoek naar de locaties is in volle gang. De locaties zijn een belangrijk
onderdeel van fusie e.d.

Is het dan ook een idee om iets gezamenlijks te organiseren, voor leerlingen en leerkrachten? Nu
nog niet van toepassing.
Avondvierdaagse: De organisatie omtrent de avondvierdaagse wordt gedragen door 2 ouders uit de
MR in samenwerking met de OC. Er zijn nu 151 aanmeldingen. Er is een verandering van aanmelding

en betaling, dit kan namelijk nu ook digitaal. Dit wordt als prettig ervaren. Tevens is er een
groepsapp per klas gemaakt. Dit geeft korte communicatielijnen. Bijna zijn de hesjes ook rond. De
OC verzorgt de pauze, voor eten en drinken. Jumbo Kelder zal ook een pauze sponsoren.
Enkele onderwerpen die binnen kwamen via de OC:
Water/drinkbeleid bij warme dagen? De kinderen mogen gewoon drinken. Een bidon op tafel is geen
probleem.
Aantal ouders hebben geholpen met schoonmaken. O.a. wc’s zijn erg smerig. Hoe gaan de
leerkrachten daar mee om en hoe worden de ouders daar op aangesproken als hun kind de boel
onder geplast of gepoept heeft? Ouders van kinderen worden hier op aangesproken. Bij de
informatieavond wordt dit onderwerp o.a. behandeld.
Wat is het beleid t.a.v. snoep en suikers met traktaties? Is dat beleid dan ook school breed bij elke
activiteit? Dan hebben we het over o.a.; kerstdiner, schoolreis, spel dagen/meester & juffendag en
avondvierdaagse, maar ook de individuele traktaties? We staan als school voor een gezond eet - en
drinkbeleid. Zowel in de informatiegids is hier een vermelding van gemaakt, maar ook tijdens de
informatieavond op school zal hier aandacht voor zijn. Ook kinderen onderling in de groep houden
hier rekening mee. Het is ook wenselijk om dit toch meerdere keren per jaar te herhalen, ook via de
luchtpost.
Beleid
Jaarplan 2016/2017: Hoe gaan de verplichte lessen techniek er uit zien? O.a. wat betreft de
ouderparticipatie? Daar wordt nu invulling aan gegeven. School gaat werken met de leerlijn
‘Techniek, Talent & Energie’. De leerkrachten worden geschoold in het werken met de leerlijn en de
bijbehorende materialen.
Evaluatie cultuurgelden 2015/2016:Hoe staat dit met 2016-2017? Deze resultaten zijn net
ontvangen. De gelden zijn goed besteed.
Passend Onderwijs/School ondersteuningsprofiel (SOP) ( voorheen - zorgplan): Er is een wijzing
geweest. Zorgplan is nu School ondersteuningsprofiel. Deze nieuwe procedure wordt nu gemaakt,
zodra het format bekend is, zal dit gedeeld worden. Het School ondersteuningsprofiel wordt 1 maal
per 4 jaar bekeken.
Concept formatieplan: Het formatieplan is door de GMR goedgekeurd. Onze school heeft 13,29 fte,
ingeschaald op 250 leerlingen. Verder is er extra formatie gevraagd voor de Komeet om deze verder
te kunnen ontwikkelen. Hier is nog geen besluit over genomen. Hoe de verdeling is over de groepen
wordt pas later duidelijk.
Verzelfstandiging van het schoolbestuur: Wat gaan ouders hiervan merken van de eind 2017?
Bestuurlijk verandert het, hier zullen de ouders weinig van merken. Begin 2018 zal het schoolbestuur
zich bij alle MR-en voorstellen.
Wat is de status van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) / calamiteitenprotocol? School
heeft 2 mappen met een goed overzicht van verschillende items t.a.v. protocollen en RIE. De
schoolinspectie heeft dit goed gekeurd. De mappen worden nog wel zorgvuldig nagelopen en
aangepast met de nieuwe geldende eisen. Afronding van deze update doet Martijn. Bij calamiteiten
kan men terug vallen op Martijn, Diana en Janneke. De school gaat zorgen voor meer BHV-ers
(uitbreiding leerkrachten d.m.v. een BHV cursus/diploma).

Hoe scoort onze school op het gebied van 21st century skills en de digitale geletterdheid? Dit staat
nu niet bovenaan op de agenda. Het zit nu wel verweven in Techniek & ICT onderwijs. En wordt er
ook gemeten/getoetst op deze vaardigheden? Nee.
Toetsmethode: Score van Route 8 is ruim voldoende, t.o.v. landelijke normtabel. En dat met vele
gewichtige kinderen. Een hele mooie score.
Lesmethode: Het jaarrooster is klaar. Er wordt in het nieuwe schooljaar begonnen met een nieuwe
methode, Lijn 3 voor groep 3 i.p.v. Veilig Leren Lezen. Voor groep 4 t/m 8 wordt dit Taal Actief.
Ongeveer elke 8 jaar wordt een vernieuwde methode toegepast.
Sluit Rekentuin/Taalzee altijd goed aan bij de andere taal en reken werken in de klas? Bloon is dit
namelijk wel. Handouts op papier is prettiger om thuis te oefenen, je hebt meer tijd om knelpunten
uit te leggen. Dit kan niet in de Taalzee en Rekentuin omgeving. Hier wordt naar gekeken.
Investeringen
Op school zijn 84 “nieuwe computers” gekomen. Deze zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit
Groningen. De computers zijn net 5 jaar oud. Alle pc’s in alle klassen kunnen hiermee vervangen
worden. Sommige modellen op school waren al 12 jaar oud.
Formele besluitvorming
De MR heeft formeel ingestemd met de volgende zaken:
# Handhaven huidige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018
De MR heeft daarnaast een positief advies uitgebracht over:
# Een onderzoek naar locatie voor voornemen kindcentrum.

