Van de MR
De medezeggenschapsraad (MR) houdt jullie via deze rubriek graag op de hoogte
van de onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen op tafel komen.
Directiestructuur
Sinds de start van dit schooljaar is veel tijd van de MR-vergaderingen besteed
aan het bespreken van de directiestructuur van de Odaschool. Samen met de
directievoorzitter van SKOSO en de (interim-)directie is gesproken over de
veranderingen die er nodig zijn om de Odaschool weer op een hoog niveau te
brengen. Geconcludeerd is dat de school (lees leerlingen, ouders en
docententeam) behoefte heeft aan essentiële veranderingen. Op dit moment
staat de Odaschool stil qua vooruitgang in inspirerend onderwijs. De school heeft
behoefte aan een leider die kan zorgen voor een school, waar leerlingen worden
voorbereid op een snel veranderende omgeving en op de toekomst. Een school
die een eigen koers vaart en zich differentieert van andere basisscholen in
Sint-Oedenrode. Denk hierbij o.a. aan:
- Een duidelijke koers, visie en missie;
- Een digitale leeromgeving;
- Een goede begeleiding en ondersteuning
van het docententeam;
- Een plan om het team te kunnen
specialiseren en trainen;
- Teambuilding;
- Meer beweging en gezond zijn op school;
- Van traditionele directeurschap naar
moderne aansturing en zelfsturing.
De MR is erg tevreden over hoe René Rooijakkers zijn interim-directeurschap
invulling heeft gegeven en is blij dat hij 3 dagen in de week de Odaschool gaat
leiden en vertegenwoordigen. Samen met een zgn. BAC-directieondersteuner wil
hij bovenstaande uitdaging graag aangaan.
De wervingsprocedure voor de directie-ondersteuning is in volle gang. Zowel de
leerkrachten als de oudergeleding van de MR zijn nauw betrokken bij de
procedure en mogen hun advies uitbrengen over de kandidaten. Zodra er meer
bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

En verder…
Overige onderwerpen die momenteel op de agenda staan van de MR zijn o.a.:
-

Evaluatie nieuwe schooltijden
Starten met een Denktank (ouders)

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komt op voor de belangen
van kinderen, ouders en leerkrachten. Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies
uitbrengen over zaken die op school spelen. De MR is bereikbaar via mr@bsodaschool.nl.
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