Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021
De samenstelling van de MR bestond het afgelopen jaar uit:
Oudergeleding:
Olaf Kornegoor (voorzitter)
Petra Regnery (lid)
Celine Rutgerink (lid)
Personeelsgeleding:
Ans Schipper (lid)
Henrieke Becks (secretaris)
Ivon Berenpas (lid)
Het afgelopen jaar heeft de MR 10 keer vergaderd op:
17 september
13 oktober
23 november
18 januari (ingelast
via Meet)
25 januari (via
Meet)

16 februari (Meet)
25 maart (Meet)
20 april (Meet)
1 juni (Meet)

17 juni
(Bij Studio 16 ivm
afscheid Ans)
Door Corona hebben maar 3 vergaderingen op school plaats kunnen vinden. De rest vond plaats
vanuit huis via Meet. De laatste vergadering zijn we bij Studio 16 geweest, omdat dit tevens de
laatste MR vergadering van Ans was.

Tijdens de reguliere vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Jaarverslag MR 2020-2021
Deze is besproken en na wat aanpassingen goedgekeurd door de MR-oudergeleding.
Huisvesting
We hebben gesproken over de huisvesting van de scholen in Berkelland.
In 2024 zal onze planvorming plaatsvinden. Wij vallen als Hofmaat in fase 2 (2024-2028). Er zal dan
pas gebouwd mogen worden in fase 3 (2029-2034)
Veiligheidsonderzoek
Dit onderzoek is eind maart afgenomen bij groep 6,7 en 8. Wij zitten onder het landelijk gemiddelde,
dat is positief. We zijn nog steeds een “veilige school”. Wel zijn wij in groep 7/8 begonnen met “Rots
en water” (weerbaarheidstraining). In het nieuwe schooljaar zullen we dit breder de school
intrekken.
Vakantierooster
Het vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd.

Sponsoring
Voor de aanschaf van schoolshirtjes willen we gebruik gaan maken van sponsoring. We hebben

besproken wat de mogelijkheden zijn. Er is een sponsor gevonden: De Regiobank. De shirtjes zijn
besteld en zullen vanaf 2021-2022 gebruikt gaan worden bij o.a. schoolreisjes.
Corona
Vanaf de laatste week voor de kerstvakantie moesten de kinderen weer vanuit huis werken (behalve
de kinderen met ouders die in de vitale beroepen werkten, die mochten wel naar school). Deze
lockdown-periode verliep soepeler dan de eerste periode. Ook zat er meer structuur in de dagen. Er
werd online lesgegeven vanaf 8.45-12.00 uur. Daarnaast was er ook in de middagen tijd om extra
(online) hulpgroepjes te begeleiden. Deze periode heeft t/m de voorjaarsvakantie geduurd.
Door Corona zijn meerdere uitjes (o.a. schoolreisje, Hofmaatdag, etc.) niet doorgegaan. Het enige dat
nog wel heeft plaatsgevonden is het kamp van groep 8.

Formatieplan:
We hebben het formatieplan besproken en goedgekeurd. Voor het schooljaar 2021-2022 mogen we
in principe 6 groepen formeren. Doordat er “Coronagelden” vanuit de regering zijn vrijgekomen
mogen we toch 7 groepen formeren.

We houden dezelfde leerkrachten.
De formatie ziet er dan als volgt uit:
Groep 1: Cindy
Groep 2: Dorien, Renate en Margit
Groep 3: Ellen en Ivon
Groep 4: Bianca, Margit en Henrieke
Groep 5: Erna en Loes
Groep 6: Sandra
Groep 7/8: Ans en Pascal (als onderwijsondersteuner)
Ib-er: Aurora Hormes
Locatie-coördinator: Gabriëlle Holtschlag
GMR
Vanuit onze MR zat er niemand in de GMR dit schooljaar. Het duurde vaak een hele tijd voordat wij
de goedgekeurde notulen van de GMR ontvingen. Hier heeft Olaf nog wel achteraan gebeld. Later in
het jaar hebben we wel notulen ontvangen.
Dat wat wij besproken hebben vanuit de GMR notulen ging over Corona-maatregelen in de scholen.

Schoolontwikkeling
De onderwerpen die dit schooljaar centraal stonden waren:
•
•
•
•

•

Begrijpend lezen
Executieve functies
Cito uitslagen worden besproken.
Er zijn bovenschools subsidies aangevraagd voor de technische (landelijke) leesachterstand
die is opgelopen tijdens de eerste lockdown. Deze zijn toegekend. Dit schooljaar is het geld
nog niet ingezet, doordat we een lange tijd thuis hebben gewerkt.
Aan het einde van het schooljaar komen er vanuit de regering NPO-gelden om Coronaachterstanden weg te werken. Als school mogen we een wensenlijst maken, deze moet
worden ingediend en goedgekeurd. Wat al vaststaat is dat we 7 i.p.v. 6 groepen gaan
formeren. Dus een deel van het geld wordt besteed aan onze formatie voor komend
schooljaar.

Communicatie/ ouderparticipatie
Punten m.b.t. dit onderwerp die wij hebben besproken zijn de volgende:
•
•
•
•

Profilering van de Hofmaat
Website, deze is niet compleet en is geen prettige site om in te werken.
Ouderbetrokkenheid. Dit groepje is door Corona dit jaar niet bijeengeweest. Dit zal komend
schooljaar weer opgepakt worden.
Parro en de 1-1 gesprekken met ouders. Dit schooljaar hebben alle groepen deze gesprekken
met de ouders opengezet.

College van Bestuur (CvB)
Elk jaar woont het CvB een vergadering van de MR bij. Dit jaar was dat op 25 januari 2021.
We hebben gesproken over:
•
•
•

•
•

Stand van zaken onderwijsteams, ervaringen en ontwikkelingen
Onderwijsvoorziening/huisvestingsplan stand van zaken obs De Hofmaat
Deze avond kwam ook het nieuws dat de Stichting Oponoa een fusie aangaat met de
Stichting SOPOW (scholen in en rondom Winterswijk). Dat zal dit schooljaar nog niet plaats
gaan vinden, maar de ontwikkelingen zijn in volle gang.
Formatie 2021-2021
Terugkoppeling van de GMR, dat de communicatie niet goed verlopen is het afgelopen
schooljaar.

Infoavond
We konden dit jaar geen fysieke infoavond organiseren door Corona. We hebben daarvoor in de
plaats de ouders een blad met informatie over de betreffende groepen mee naar huis gegeven. Voor
vragen konden ze bij de leerkrachten terecht.

Faciliteitenregeling
Dit heeft het hele jaar op de agenda gestaan. Het potje van het vorige jaar (geen schooljaar) is
gebruikt voor de aanschaf van een iPad voor de secretaris van de MR. Deze wordt naast het
notuleren ook in de groep gebruikt. Voor dit jaar is nog geen bestemming voor de gelden.

Samenstelling
De samenstelling van de MR van 2020-2021 wordt gewijzigd.
Ans Schipper gaat ons verlaten, zij gaat met pensioen. Zij is hartelijk bedankt voor haar inzet.
Petra Bosklopper, Celine Rutgerink en Olaf Kornegoor (voorzitter) zullen de oudergeleding gaan
dragen. De personeelsgeleding wijzigt: naast Ivon Berenpas en Henrieke Becks (secretaris) zal Sonja
Grooters zich voegen bij de MR.

