
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2019-2020 

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 6 keer op school vergaderd op: 

19 september 7 april (via Google 
Meet) 

15 oktober 25 mei  

20 november 16 juni 

17 december  
15 januari  

Door Corona konden 2 vergaderingen (24 maart/21 apri) niet op school doorgaan. We hebben wel 1 

keer via “Meet” overleg gehad.  Dit was op 7 april. Hiervan zijn ook notulen gemaakt. 

Naast de vergaderingen met de voltallige MR, hebben Olaf, Gabriëlle en Susanne ook nog 2 keer 

online overleg gehad over de Corona ontwikkelingen en de daarbij behorende veranderingen op 

school.  

 

Tijdens de reguliere vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2019-2023 

Dit is een verslag met betrekking tot ons aanbod voor Passend onderwijs. Dit is door het team 

besproken en goedgekeurd. In de MR hebben we dit plan ook doorgenomen. 

Jaarverslag MR 2019-2020 

Deze is besproken en na wat aanpassingen goedgekeurd door de MR oudergeleding. 

Veiligheidsonderzoek 

Dit onderzoek was te laat naar de scholen verstuurd, zodat we, met de uitslag, in de groepen niets 

meer konden doen. Dit is bovenschools besproken en zal de volgende keer eerder verstuurd worden 

naar de scholen.  

Wel hebben we de uitslag besproken, daar waar nodig worden acties ondernomen. 

Vakantierooster: 

Het vakantierooster is vastgesteld en goedgekeurd. 

Onderwijsstakingen 

Er waren 3 onderwijsstakingen dit jaar waarbij de kinderen vrij werd gegeven.  

Daar was verdeeldheid over, zowel bij de ouders als bij het CvB. Hierover hebben we uitgebreid 

gesproken in de MR. We zijn er samen wel uitgekomen. 



 

Donatie MR 

Als MR hebben wij geld van de MR-pot geschonken, aan school, voor de aanschaf van een 

“begrijpend luisteren map”.  

Sponsoring 

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

besproken wat de mogelijkheden zijn. We gaan op zoek naar een sponsor die voldoet aan de eisen. 

Onderwijsdirecteur 

Wij hebben halverwege het jaar afscheid genomen van Theo Wierdsma als directeur onderwijsteam. 

Hij is met prepensioen gegaan. Er is geen nieuwe onderwijsdirecteur aangenomen, maar Bert Izaks 

heeft ons onderwijsteam erbij gekregen. 

 

Corona 

Vanaf april wordt regelmatig Corona besproken. Hoe wij het op school vorm gaan geven, hoe het 

thuiswerken verloopt vanuit de leerkrachten, hoe ouders het thuiswerken ervaren etc.  

 

MR verkiezing 

Vincent gaat verhuizen en omdat  Susanne na dit schooljaar stopt met de MR zullen er 2 nieuwe 

leden, vanuit de ouders, bij moeten komen. Middels een verkiezing hebben we 2 nieuwe leden 

gevonden. Op 25 mei stellen Petra Bosklopper en Celine Rutgerink zich voor aan de MR. 

 

Formatieplan: 

We hebben het formatieplan besproken en goedgekeurd. Voor het schooljaar 2020-2021 mogen we 

weer 7 groepen formeren. Op 1 oktober 2020 hebben we 152 leerlingen. Er komt een 7/8 combi.  

We houden dezelfde leerkrachten. Gabriëlle zal haar IB-taken afstoten. Deze worden overgenomen 

door Aurora Hormes. Zij is nu nog werkzaam op o.a. op: op d’n Esch en de Berkel. 

Daarnaast wordt Gabriëlle komend schooljaar ook locatie coördinator op de Kiezel en Kei in Borculo. 

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 

Ans Schipper zit namens obs De Hofmaat in de GMR. Zij vergaderen vaak een week voordat de MR 

vergadering heeft, zodat zij belangrijke punten vanuit de GMR mee kan nemen in de MR- 

vergadering. Er zijn dit jaar een aantal afgelaste GMR-vergaderingen geweest. De volgende punten 

zijn o.a. besproken afgelopen jaar: 

• Verkleinde vorm van de GMR, gaat 2020-2021 van start 

• Werkgroepen binnen de GMR 

• Coronamaatregelen 

 

Schoolontwikkeling 

De onderwerpen die dit schooljaar centraal stonden waren: 

• Begrijpend lezen 

• Rekeninstructie 

• Executieve functies 

• Een aantal leerkrachten hebben de cursus “met sprongen vooruit” gevolgd. Dit is gericht op 

het rekenonderwijs. 

• Cito uitslagen worden besproken, ook dat de Cito afname in juni wordt doorgeschoven naar 

het begin van volgend schooljaar ivm Corona. 

 

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: 

• Tijdens de bijeenkomst ouderbetrokkenheid hebben we de volgende punten besproken: 

Jeugdverpleegkundige, telefoon gebruik (o.a. grooming) , werken met Chromebooks, 

verkeersbrigadiers. De tweede bijeenkomst in mei is niet doorgegaan (door Corona) 

Helaas is de 2de bijeenkomst van de ouderbetrokkenheid niet doorgegaan, in mei, dit ook 

door Corona. 

• Communicatie rondom het thuiswerken, prima verlopen. Maar bij nog een keer de school te 

moeten sluiten graag vaker beeldbellen met de kinderen. 

• Het op tijd om hulp van ouders vragen (i.v.m. vrij vragen) 

 

College van Bestuur (CvB) 

Elk jaar woont het CvB een vergadering van de MR bij. Dit jaar was dat op 15 januari 2020. 

We hebben gesproken over: 

• Trendanalyse veiligheidsonderzoek. Dit is te verkrijgen via de Schoolinnovatiegroep, in 5 

losse jaren, dus geen trendanalysen. Zullen we dan zelf moeten maken. 

• Formatie 2020-2021 



• Voortgang van de toekomstscholen. Staat in het voorjaar op de agenda van het 

gemeentebestuur 

• Sponsoring 

• Stand van zaken en ervaringen van de onderwijsteams 

• Staking 

• Directeuren onderwijsteams. Wel of geen nieuwe, na afvloeiing van 2 onderwijsteam- 

directeuren en waarom deze keuze? 

 

Infoavond  

De infoavond heeft op dezelfde  manier plaatsgevonden als vorig schooljaar. 

Vooraf krijgen ouders via de email een brief met daarin de belangrijkste zaken van de groep waar 

hun kind in zit. Er is met een gezamenlijke inloop gestart. Daarna is er tijd om in de groepen vragen te 

stellen aan de betreffende leerkrachten. Daarnaast was er ook weer een week waarin de ouders zich 

konden inschrijven om met hun zoon of dochter mee te kijken in de inloop. 

 

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 onderwerp is elke vergadering aan de orde gekomen. We gaan voor de aanschaf van een IPad. 

Het blijkt nogal lastig in te dienen te zijn. Procedure loopt nu. Is aan het einde van het schooljaar nog 

niet afgerond. 

 

 

Samenstelling   

De samenstelling van de MR van 2020-2021 wordt gewijzigd. 

Susanne Bomer en Vincent van Berkum gaan ons verlaten. Zij zijn hartelijk bedankt voor hun inzet. 

Petra Bosklopper en Celine Rutgerink zullen de oudergeleding samen met Olaf gaan dragen. De 

personeelsgeleding blijft hetzelfde: Ivon Berenpas, Ans Schipper en Henrieke Becks 

 

 

 

 


