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Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Singelier 

 
MR Singelier 

De onderwerpen die betrekking hadden op de situatie van locatie de Singelier zijn in de MR van 

De Singelier besproken. 

De MR heeft dit jaar geen zakelijke ouderavond georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht 

van de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen van de MR aan de orde zijn geweest. 

 

Verkeersveiligheid Singelier 

Er zijn door een aantal leden van de MR diverse gesprekken gevoerd met de gemeente. In mei 

2015 is een informatieavond georganiseerd, waarbij omwonenden en betrokkenen konden 

brainstormen over mogelijkheden om de school verkeersveiliger te maken. Het voorgestelde plan 

houdt in dat er in de wijk eenrichtingsverkeer komt en een afsluiting van het zandpad. Tijdens 

het schooljaar 2015-2016 is dit plan echter niet tot uitvoer gekomen. (Medio 2016 heeft de 

gemeente de borden geplaatst en is het zandpad afgesloten voor auto’s). In het komend 

schooljaar zal er geëvalueerd worden of de maatregelen zorgen voor een verkeersveiliger 

situatie rondom de school. 

Oud papier 

Na 10 jaar is het de Singelier gelukt om in maart 2016 voor de eerste keer oud papier op te halen 

in Diever en Wapse. Door het niet mee willen werken van de muziekvereniging Vogido en een 

miscommunicatie met de ophaler verliep de eerste keer niet vlekkeloos. Na een aantal 

aanpassingen verliep de tweede ophaalbeurt in augustus al veel beter. De afspraak met de 

gemeente is dat de Singelier in 2016 nog in november ophaalt. De overige maanden haalt Vogido 

het oud papier op. De opbrengst wordt elke maand verdeeld, waarbij De Singelier 1/3 deel krijgt 

en Vogido 2/3 deel. Voor 2017 verandert dit. Dan zal er elke 2 maanden oud papier door De 

Singelier opgehaald worden.  

 

 



Enquête schooltijden  

In oktober 2015 is er een enquête uitgedaan aan alle ouders om te onderzoeken welk 

roostersysteem de voorkeur geniet. De ouders hadden hierbij de keuze uit een 6-tal opties. Na 

het inventariseren van de enquêteformulieren is duidelijk geworden dat er een meerderheid 

(66%) de voorkeur heeft voor een vorm van continurooster. Bij het onderwijsteam is ook de 

vraag gesteld waar hun voorkeur naar uitging. Hier was een grote meerderheid voor het huidig 

rooster. Er is naar aanleiding van de enquête besloten tot het oprichten van een 

schooltijdencommissie. Hierin zit een afvaardiging in van de MR, de directeur en Stichting Kaka 

(overblijf en bso). Door de commissie is besloten tot het houden van een proefperiode van 4 

maanden waarin met het continurooster gewerkt zal worden. Dit zal begin 2017 plaatsvinden. 

 

Leerling medezeggenschap  

Dit schooljaar is gestart met het uitwerken van plannen voor leerling medezeggenschap in de 

vorm van een leerlingenraad. Na de herfstvakantie is gestart met de leerlingenraad. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de leerlingenraad positief wordt gewaardeerd. Verbeterpunten 

werden besproken en vastgesteld. Volgend schooljaar zal de leerlingenraad een vervolg krijgen. 

In dit vervolg zullen de afspraken over de verbeterpunten worden meegenomen. 

Divers 

- In samenspraak met de leerlingenraad zijn er nieuwe schoolshirts besteld, die de leerlingen 

gaan dragen tijdens de sportdagen. Deze zijn bekostigd door de opbrengst van het oud papier. 
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