Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2016 – 2017
De leden van de MR
Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit de volgende leden:
Teamgeleding: Nicoline van Schooten (lid)
Marc Meulman (lid GMR, vervangend voorzitter vanaf december 2016)
Monique Leeftink (voorzitter), tot najaar 2016.
Oudergeleding: Niek Konings (lid, bij toerbeurt notulist)
Marjan Faber (secretaris, bij toerbeurt notulist)
Elsbeth ter Haar (lid GMR)
Monique was bij de eerste vergadering in september voorzitter van de MR. Vanaf de
vergadering van december was zij wegens ziekte afwezig. Marc heeft daarop haar taak
als voorzitter overgenomen. Niek en Marjan hebben bij toerbeurt genotuleerd. In de
laatste vergadering van het jaar is er aandacht geweest voor het aanvullen van de MR
tot de volledige bezetting van drie teamleden en drie ouders. Marc en Nicole gaan van
school wijzigen en Monique zal begin volgend schoojaar (2017-2018) nog niet volledig
hersteld zijn. Elsbeth, Niek en Marjan blijven in de MR volgend jaar.
Vergaderdata
De MR is dit jaar op de volgende data bij elkaar geweest:
26-09-2016, 06-12-2016, 28-02-2017, 18-04-2017 en 27-06-2017.

1. Onderwijsontwikkelingen
- Snappet wordt gebruikt in groep 4 tot en met 8.
- Dit schooljaar is gestart met kernconcepten.
- Aangegeven is, dat het belangrijk is om meer gebruik te maken van de
onderwijsarrangementen die er zijn. Hiervoor zijn geen echter geen casussen
geweest. Voor specifieke zorgcasussen is andere zorg ingezet.
- De nieuwe rekenmethode wordt verder uitgewerkt.
- Het leerplein is klaar en wordt gebruikt.
- Binnen de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan ‘basisontwikkeling’.
- In het najaar van 2016 is een nieuw leerlingrapport opgesteld, met zowel CITO
resultaten als een woordbeoordeling.
- De directie heeft dit schooljaar veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van
een nieuwe onderwijsvisie, in nauwe samenwerking met het College van Bestuur
van de Schaepmanstichting. De MR wil zich in de advisering hieromtrent laten
bijstaan door de Vereniging Openbaar Onderwijs en de oudergeleding is hierover
in gesprek gegaan met Peter Breur.
- Naar aanleiding van een gesprek met de VOO is besproken dat er maximale
betrokkenheid van ouders en leraren nodig is voor dergelijke ingrijpende
onderwijsvernieuwingen. Er is een adviesgroep (o.a. bestuur) samengesteld en
een regiegroep (o.a. leerkrachten). De VOO blijft de MR ondersteunen, ook
volgend schooljaar.
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Er zal in het schooljaar 2017-2018 een nieuwe schakelklas voor groep 2
leerlingen in Hengelo Noord op De Borgh starten.

2. Financiële situatie/investeringen
De jaarafrekening van 2015 valt postitief uit vanwege lage huisvestingskosten en
minder overige lasten.
Onderhoud aan de gebouwen staat dit jaar op het programma, evenals het
opknappen van het schoolplein. Dit laatste is verschillende keren besproken, maar
er is nog geen concreet plan. Ouders hebben aangegeven te willen helpen.
Het schoolgebouw is dit jaar opnieuw geschilderd.
Er is in de MR enige zorg geuit over de begroting 2016-2019. De begroting is
namelijk voor elk jaar gelijk. De zorg zit hem dan met name in: geen indexering, te
lage reservering personeelskosten, geen jaarlijkse verhoging personeelslasten,
overige lasten met name hogere kosten ICT door o.a. aanschaf tablets, wellicht te
optimistische huisvestingkosten zoals gebouw huur/onderhoud en schoonmaak.
Mick heeft deze punten besproken met Rob Malag van de Schaepmanstichting. Hij
geeft aan dat de leerlingaantallen en de financiën binnen de Schaepmanstichting
de komende jaren waarschijnlijk terug zullen lopen. De begroting zal hierop
aangepast moeten worden.

3. Teamsamenstelling en formatie
De ziektevervanging van Monique is besproken in de MR. In de vergadering van
februari zijn de leerkrachtwisselingen in groep 3 besproken en is er aandacht
gevraagd voor deze kwetsbare groep.
In de vergadering van april zijn de mobilteitsmogelijkheden van personeel binnen
de Schaepmanstichting besproken. Aan het einde van het schooljaar hebben Marc
Meulman, Nicoline van Schooten en Edith Velthausz aangegeven hiervan gebruik
te willen maken. Zij hebben afscheid genomen van de Borgh en zijn het nieuwe
schooljaar gestart op andere scholen van de Schaepmanstichting.
Formatie 2017-2018: komend schooljaar kan er nog gestart worden met 8 groepen.
Dit was eerst anders besloten, er zou terug gegaan worden naar 7 groepen, met
twee combinatiegroepen. De MR-oudergeleding heeft echter haar zorgen hierover
geuit, vooral in combinatie met het vertrek van drie leerkrachten en het lopende
proces van de onderwijsvernieuwing. De oudergeleding heeft daarbij een brief
gericht aan Peter Breur van het College van Bestuur. In een overleg van de
oudergeleding en Peter Breur is toegezegd dat er in het schooljaar 2016-2017 nog
8 groepen zullen zijn.
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4. Overige zaken
- Het traject van Jarabee in groep 6 is in de MR besproken. Een ouderavond over
- De situatie in groep 3 en groep 6 heeft dit jaar veel aandacht gevraagd. In beide
groepen gaat het sinds begin 2017 weer goed.
- Door wisselingen in het team is er dit jaar specifieke aandacht geweest voor het
elkaar goed leren kennen en samen een professioneel team vormen. Het team is
een mix van nieuwe en zeer ervaren leerkrachten, wat nog meer één geheel
moet worden.
- De ‘omgekeerde oudergesprekken’ worden als positief ervaren.
- Op 18 maart is er een Open Dag georganiseerd. Team, MR en OR hebben een
rol gehad bij de invulling.
- Het continurooster is geëvalueerd: er is meer rust op school, maar de
leerkrachten hebben wel wat minder contact met elkaar. Ook blijkt een kwartier
voor de lunch wat kort voor de langzame eters.

Marjan Faber
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