Jaarverslag MR 2017-2018

Gemaakt door Suzanne Merkx als secretaris binnen de MR.
In dit jaarverslag wil ik graag een aantal zaken noemen waar de MR van de
Willibrordusschool zich in het schooljaar 2017-2018 mee bezig heeft gehouden.
Tot slot wordt er nog stilgestaan bij de sfeer waarin we afgelopen jaar hebben gewerkt.



Bijeenkomsten en samenstelling en veranderingen:

In het schooljaar 2017-2018 is de MR in totaal ook weer 6 keer bijeengekomen.
De samenstelling van de MR is in de loop van het schooljaar 2017-2018 veranderd.
Zie hieronder:
Personeel
Carien Brekelmans

functie
lid

Ouders
Bas Dobbelaer
Vanaf januari 2018
Ingrid Kloosterman

functie
Voorzitter / lid

Marieke Louter-van
den Elzen

lid

Judith van de Ven

lid

Suzanne MerkxVelders

lid (ook GMR lid)
secretaris

Karin de Bie

Lid / later voorzitter

Namens de personeelsgeleding zit Suzanne Merkx ook in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). Namens de ouders zat Mark de Vos in de GMR. Sinds januari 2018
heeft Bas Dobbelaer het stokje overgenomen van hem als ouderlid in de GMR.
Ingrid Kloosterman is per januari 2018 als ouder bij de MR gekomen om Bas te kunnen
opvolgen.
Bas Dobbelaer heeft vervolgens zijn rol als voorzitter doorgegeven aan Karin de Bie. Hij was
wel nog als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen.
Namens de directie is Wilma van der Pol aanwezig bij de MR-vergaderingen. De agenda
wordt zo gemaakt dat in het eerste gedeelte van de vergadering de directie ruimte heeft om
zaken toe te lichten en de MR vragen kan stellen of mee kan denken. Het tweede deel van
de vergadering gaat de MR verder met alleen de ouder- en personeelsgeleding.

De voorzitter, de secretaris en Wilma als directie bereiden samen de vergadering voor en
stellen agendapunten op. De agenda wordt verder uitgewerkt door de secretaris. Deze
stuurt de agenda door naar iedereen en zorgt dat de stukken van Wilma mee verzonden
worden.
Ieder komt aan de beurt om tijdens de vergadering te notuleren. Behalve Wilma. De
notulant stuurt de notulen door naar de secretaris en deze brengt deze uitwerkingen weer
onder in de MR map op de computer. Ook belangrijke stukken worden op deze map
bewaard en kunnen door alle MR-leden worden bekeken.
Iedereen heeft nl. de code hiervan gekregen van Wilma. In het nieuwe schooljaar zullen we
weer een nieuwe code krijgen; aangezien Bas ons dan definitief verlaat en daarmee onze
samenstelling van MR-leden weer verandert.
Alleen MR-leden hebben toegang tot deze MR-map op de computer.

Belangrijkste punten die dit jaar aan de orde zijn gekomen:



Jeelo

Ook dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de invulling van Jeelo op de Willibrordusschool. Dit was
dan ook een van de speerpunten van de MR dit afgelopen jaar.
Elke vergadering stond Jeelo ook op de agenda en werd de stand van zaken samen
besproken. Antwoorden werden gegeven op vragen als: Hoe geven wij vorm aan Jeelo
binnen ons onderwijs? Wat zijn de ervaringen van de kinderen, de ouders en de
leerkrachten? Hoe kunnen we Jeelo zo goed mogelijk inzetten om alle kinderen te helpen en
te begeleiden?
Jeelo staat ook in het A3 jaarplan en wordt ook hier gevolgd.
Het gaat goed met Jeelo binnen onze school. Onze leerkrachten en ook de kinderen zijn
steeds beter op de hoogte van hoe Jeelo werkt en wat de mogelijkheden allemaal zijn.
Het tweede jaar Jeelo is inmiddels afgesloten en de cyclus is hiermee rond.
In dit afgelopen schooljaar probeerden we meer aandacht te besteden aan
verdieping/uitdaging voor de beter begaafde kinderen. Leren zelf op onderzoek uit te gaan
n.a.v. een vraag. Leren leren is hierbij belangrijk.
Dit deden deze pluskinderen onder leiding van Kim die hiervoor tijd had. In het nieuwe
schooljaar moeten de leerkrachten dit zelf met die kinderen gaan doen.

Goed om ook hier nog regelmatig op terug te komen binnen de MR.



Natuurspeelplaats en schoolhuisvesting

Architectenbureau UP is nog steeds gehuisvestigd bij ons in een lokaal op school en dit gaat
prima. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel meer gaan gebeuren.
Wilma houdt ons op de hoogte van de stand van zaken wat betreft ons schoolgebouw.
Verder zijn wij heel blij met de Natuurspeelplaats en maken hier dan ook met regelmaat
gebruik van bij de invulling van ons onderwijs. Denk bijv. aan de Modderdag, de
Boomfeestdag, maar ook bijv. bij het bestuderen van planten en beestjes tijdens Jeelo.
Waarschijnlijk zal dit meer en meer gaan gebeuren de komende jaren.



CITO ‘s

Ook dit schooljaar tijdens de MR vergaderingen uitgebreid stilgestaan bij de CITO van groep
8, maar natuurlijk ook bij de CITO toetsen in de andere groepen. De krachten en kansen
werden besproken van afgelopen schooljaar, maar ook wat dit betekent voor komend
schooljaar.
Superblij waren wij met onze schoolscore van 538.4. Het landelijk gemiddelde was deze keer
534.9. Deze score gaf ons heel veel rust, maar ook zeker duidelijkheid dat we de goede weg
bewandelen en dit door moeten trekken naar komend schooljaar.



Continurooster

Derde schooljaar alweer dat we werken met een continurooster. Ouders, kinderen en
leerkrachten zijn tevreden over het continurooster. Hierdoor veel rust in school gekomen.
Inmiddels heel gewoon geworden voor ons allemaal.
Leerkrachten moeten er zelf op letten dat ze in de pauze genoeg rust pakken. De ene keer
zal dat beter gaan dan de andere keer. Blijft een aandachtspunt voor sommigen.



Groep 1-2 en 2-3 en IB
We hebben dit afgelopen half jaar met veel plezier gewerkt met een groep 1-2
en een groep 2-3. Hier is een ouderavond aan voorafgegaan (uitgangspunt de
visie van de school) en een invullijst voor ouders met hun voorkeuren. In

overleg met de leerkrachten zijn de kinderen van groep 2 geplaatst in de 2-3 of
in de groep 1-2 combinatie.
Ook het komend schooljaar gaan we op deze manier werken.
Er is heel veel overleg tussen de leerkrachten van groep 2 van 2-3 en de
leerkrachten van groep 1-2 om het onderwijs en aanbod zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen. Er zijn ook diverse momenten in de week dat de groep 2
kinderen van de 2-3 bij de groep 2 kinderen van de 1-2 spelen en werken.
Ook om de groep 3 kinderen extra instructie te kunnen geven.
Met het vertrek van Marjan hebben we de IB-taken dit afgelopen jaar anders
moeten gaan invullen. Thijske en Manon hebben deze taken van haar
overgenomen en Marieke is part-time gekomen in de groep van Thijske, zodat
Thijske deze rol op zich kon nemen.
In het nieuwe schooljaar zal Thijske zich meer gaan richten op de IB-taken en
samen met Manon zorgen voor de leerlingenzorg op onze school.


Info vanuit de GMR wat betreft bestuurlijke fusie
In dit afgelopen schooljaar zijn de SKOH (bestuur over 4 basisscholen;
gemeente Haaren-ruim 800 kinderen) en SKIPOS (bestuur over 8 basisscholen
gemeente St.-Michielsgestel-2000 kinderen) een onderzoek gestart naar een
mogelijke bestuurlijke fusie. Kansen en risico’s zijn op hoofdlijnen in kaart
gebracht. Dit vooronderzoek heeft zeker een positief beeld opgeleverd en
daarom zal deze bestuurlijke fusie waarschijnlijk per 1 januari 2019 in gaan.
Nu zijn beide partijen veel in overleg om zaken op elkaar af te stemmen.
We worden uiteraard hierover op de hoogte gehouden door Wilma en door
Suzanne als GMR-lid.



Vertrek MR- lid Bas Dobbelaer en andere veranderingen binnen de MR/GMR
Mark de Vos stopte met zijn rol binnen de GMR. Hier kwam zodoende een plek
vrij en dat zag Bas als een mooie uitdaging! Sinds januari 2018 is Ingrid
Kloosterman bij ons binnen de MR gekomen en zij gaat het stokje van Bas
overnemen. Karin de Bie nam per 1 januari 2018 de rol van voorzitter van Bas
over.
In het nieuwe jaar zal Marieke weer de rol van secretaris op zich nemen.
Suzanne blijft voorlopig ook in de GMR.



Instemming/advies

Verder heeft de MR in 2017-2018 met de volgende stukken ingestemd:

-

Vakantierooster 2018-2019
Formatieplan 2018-2019

Over de volgende stukken heeft de MR zich laten informeren:
-

A3 – jaarplan
Schoolplan
Bestuurlijke fusie SKOH en SKIPOS
Veiligheidsplan
WMK-lijsten ; Werken Met Kwaliteit
Ondersteuningsprofiel
CITO
Vakantierooster
Groepsindeling
Begroting
Jeelo
Natuurspeelplaats
Schoolhuisvesting



Tot slot

Ook dit schooljaar heeft de MR een groot aantal zaken kunnen bespreken. Hierbij was er
altijd een fijne sfeer van denken, ideeën kunnen uitwisselen en informatieverstrekking.
Fijn was dat er een vast format gebruikt werd voor de agenda en het uitwerken van de
notulen. En dat zaken vanuit de GMR meteen konden worden teruggekoppeld door Suzanne
Merkx.
Erg prettig is het feit dat onze documenten mooi opgeborgen worden in de MR-map op de
computer, zodat ieder van ons zaken terug kan vinden.
Onze agenda stellen we op met een aantal vaste punten die vaak in die periode aan de beurt
moeten komen, aangevuld met belangrijke punten die spelen op dat moment. Natuurlijk is
er altijd plaats op de agenda voor andere zaken die MR-leden graag zouden willen bespreken
samen.
Verder hebben we ook de ouders en de kinderen dit jaar weer meegnomen bij een aantal
zaken.
N.a.v. de ingevulde WMK-lijsten, door ouders, kinderen en leerkrachten, hebben we
gekeken naar onze krachten en onze kansen. Deze zullen we ook meenemen in de invulling
van ons onderwijs komend schooljaar. Hierbij zal een koppeling gemaakt worden naar de
ouderpanels.

Verder hebben ook dit jaar ouders de kans gekregen om de presentatie van de
tussenresultaten cito van alle groepen bij te wonen en ook werd er extra uitleg gegeven over
Jeelo door Wilma.
Komend schooljaar houden we deze samenwerking graag zo vast!
We hopen dat dit jaarverslag u een goed inzicht geeft in de activiteiten tijdens het schooljaar
2017-2018.

Namens de MR,
Suzanne Merkx-Velders
(secretaris)

