Jaarverslag medezeggenschapsraad 2018-2019
De samenstelling van de MR bestond het afgelopen jaar uit:
Oudergeleding:
Susanne Bomer (voorzitter)
Vincent ven Berkum (lid)
Olaf Kornegoor (lid)
Personeelsgeleding:
Ans Schipper (lid + GMR lid)
Henrieke Becks (secretaris)
Ivon Berenpas (lid)
Ans Schipper heeft namens obs De Hofmaat de GMR-vergaderingen bezocht.
Het afgelopen jaar heeft de MR 8 keer vergaderd op:
19 september
16 oktober
23 november
17 december
30 januari

17 april
20 mei
19 juni

Op maandag 30 januari hebben we bezoek gehad van het College van Bestuur (CvB)
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Schoolgids:
De schoolgids voor 2018-2019 is besproken en goedgekeurd.
ZOR (zakelijke ouderavond)
Vorig schooljaar was al besloten, i.v.m. te weinig aanmelding, niet meer door te laten gaan.
Wel hebben we de financiële stukken en jaarverslagen ter inzage beschikbaar gesteld voor de
belangstellenden.
Formatieplan:
We hebben het formatieplan besproken en goedgekeurd. Voor het schooljaar 2019-2020 mogen we
weer 6 groepen formeren. We moeten nu zelf als team onze formatie maken. Er komt een 1/2combi
en een 6/7 combi. De kleutergroep zal snel groeien naar 36 leerlingen. Deze zal rond de kerst
gesplitst worden en dan mogen we 7 groepen formeren.
Marlin ter Haar gaat ons verlaten. Zij heeft een baan op de Marke gekregen. Karleen Klein Breteler
gaat ons ook verlaten. Zij zal interne begeleider worden op de Voshaar en de Tormijn.
Wij krijgen er 3 nieuwe collega’s voor terug. Bianca Stolte (leerkracht 2 dagen in groep 4) Pascal
Stieding (onderwijsassistent alle dagen in groep 6/7), Renate Lehman (1 dag in groep 8). En Cindy
Hogevonder zal het zwangerschapsverlof van Loes gaan vervangen.

Vakantierooster:
Het vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd.

5 gelijke dagen model
We zijn dit schooljaar gestart met het 5 gelijke dagen model. In de MR-vergaderingen hebben
regelmatig de bevindingen terug laten komen van dit model. Over het algemeen wordt het positief
ervaren door de leerkrachten, kinderen en ouders.
GMR
Ans Schipper zit namens obs De Hofmaat in de GMR. Zij vergaderen vaak een week voordat de MRvergadering heeft, zodat zij belangrijke punten vanuit de GMR mee kan nemen in de MRvergadering. De volgende punten zijn o.a. besproken afgelopen jaar:
•
•
•
•
•

Wet op de privacy
Nieuwe website OPONOA
Faciliteitenregeling
Werkverdelingsplan
Werkgroepen binnen de GMR (o.a. financiën, onderwijs) om zo effectiever te vergaderen

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

Activerende/effectieve instructie
Begrijpend lezen
Visieontwikkeling
Chromebooks aanschaf voor het digitale onderwijs (vanaf 2019-2020)
Eindtoets Cito is vervangen voor de DIA toets
5 gelijke dagen model
Nieuwe rapporten

Communicatie/ ouderparticipatie
Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek staat elke vergadering "communicatie" als
punt op de agenda. Punten m.b.t. dit onderwerp die wij hebben besproken zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe website is online.
Nieuwe (uitgebreide) Parro wordt goed ontvangen door de ouders; het wordt als handig,
informatief en leuk ervaren
In juni is er een ouderparticipatieavond geweest. Er was een aantal ouders aanwezig (uit
verschillende groepen). De tips uit de vorige vergadering zijn besproken.
Wet AVG
Vernieuwde versie infoavond
Ouderbetrokkenheids- enquête
Formatie schooljaar 2019-2020

College van Bestuur (CvB)
Elk jaar woont het CvB een vergadering van de MR bij. Dit jaar was dat op 30 januari 2019.
We hebben gesproken over:
•
•
•
•
•
•

Transitie en krimp in Neede
Het nut en de functie van de directeuren onderwijsteam binnen de stichting
Het nieuwe formeren van groepen en de daarvoor bestemde gelden, dat vanaf 2019-2020
door de scholen zelf geregeld moet worden. Ook wel “werkverdelingsplan” genoemd.
Vervanging van de digiborden voor “touch screens”
Buitenleslokaal van obs De Hofmaat
Positiviteit vanuit het CvB richting obs De Hofmaat, omdat wij het goed doen in tijden van
krimp in de regio.

Vernieuwde infoavond
We hebben besloten dat we de info avonden op een nieuwe manier willen houden in schooljaar
2018-2019. Er zullen 2 avonden georganiseerd worden; 1 voor de onderbouw en 1 voor de
bovenbouw.
Vooraf zullen de ouders via email een brief ontvangen met daarin de belangrijkste zaken van de
groep waar hun kind in zit. De info avond start met een gezamenlijke inloop waarbij algemene
informatie wordt verstrekt. Daarna worden de ouders in staat gesteld in de klas(sen) van hun
kind(eren) nog resterende vragen te stellen. In de week na de infoavonden worden de ouders
uitgenodigd om tijdens de inloop in de klas(sen) te komen om te kijken hoe er gewerkt wordt.

Verkeersveiligheid
Wij en de buurt hebben onze bezorgdheid geuit aangaande de verkeersveiligheid aan de Kievitstraat
bij onze school. Het is in de ochtend en middag vaak erg druk rondom school, zodat kinderen niet
veilig de weg op kunnen fietsen of lopen. School gaat in samenwerking met de buurt en onze
verkeersouders proberen de verkeerveiligheid bij school te realiseren.

Digitaal werken
Vanaf 2019-2020 zullen wij op obs De Hofmaat, op taal, spelling en rekengebied, veelal digitaal gaan
werken. Dit schooljaar heeft het team zich verdiept in de verschillende uitgevers. Hier hebben we het
in de MR regelmatig over gehad. Een voorwaarde was dat er voldoende Chromebooks op school
aanwezig moesten zijn. Aan het einde van het schooljaar was alles rond, zodat het schooljaar 20192020 gestart kan worden met het digitale onderwijs.

Faciliteitenregeling
Deze regeling is een” potje” met geld voor de MR-en. De MR-en mogen zelf beslissen waar dit aan uit
te geven. Het moet wel iets onderwijskundigs zijn. Te denken valt aan een cursus voor de MR, een
spreker inhuren tijdens een ouderavond (gericht op opvoeding of onderwijs). Dit voorstel moet dan
worden ingediend, voordat we het mogen besteden

Dit schooljaar is het ons nog niet gelukt een goede bestemming voor het geld te vinden. We gaan er
komend schooljaar verder over nadenken. Het geld staat een kalenderjaar ter beschikking.

Samenstelling
De samenstelling van de MR blijft schooljaar 2019-2020 ongewijzigd.

