Jaarverslag MR Kindcentrum Het P@rk 2018-2019
Samenstelling van de MR:
Namens de ouders :

Haike van Lottum
Janina Sijtsma
Bernardet Annevelink

Voorzitter
lid
lid

Namens het team :

Marjolin Woudenberg
Judith Akse
Jaqueline Bleumink – De Klerk

Secretaris
lid
lid

Directie:

Marlou Vos - De Vries

1. Inleiding
In dit jaarverslag komen de belangrijkste zaken aan de orde die in het schooljaar 2018-2019 door
de MR met de directie zijn besproken.
2. Algemeen
De MR is in dit jaar uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn we op de gewenste sterkte in
relatie tot de grootte van de school. Afgelopen jaar heeft de MR naast de standaard onderwerpen
zijn aandacht voornamelijk gericht op de implementatie van Dalton onderwijs als het nieuwe
onderwijs concept en vervangingsbeleid bij ziekte van het onderwijs team.
3. Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar waren de volgende MR vergaderingen gepland: op 10 september 2018,
29 oktober 2018, 10 december 2018, 18 februari 2019, 1 april 2019, 27 mei 2019, 8 juli 2019 2019.
Vanwege ziekte is het overleg van 10 december 2018 komen te vervallen. De vergaderingen waren
openbaar en de notulen zijn na vaststelling op de website geplaatst.
4. Selectie uit de behandelde onderwerpen
•

Activiteitencommissie (AC)
Aan het begin van het vorige schooljaar heeft er overleg plaatsgevonden met de AC over de
financiën en de plannen voor het jaar. Op 2 oktober 2018 is een avond georganiseerd waar zowel
de AC als de MR zich hebben verantwoord over de werkzaamheden in het schooljaar 2017-2018.
Helaas was de opkomst van ouders zeer beperkt. Op deze avond is de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op €20,- . De MR kon zich vinden in het handhaven van de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage. De bijdrage is dit jaar ook weer via een automatische incasso geïnd.
Het bestuur van de AC heeft in 2019 aangegeven te stoppen. Vanuit de MR is, als
vertegenwoordiging vanuit de ouders, meegedacht over de vervanging van het scheidend bestuur
van de AC.

•

Stakingen ‘PO in actie’
Afgelopen jaar is er door ‘PO in actie’ wederom opgeroepen tot actie in de vorm van stakingen
om een passende beloning te krijgen in het licht van de werkdruk (en beloning). ‘Kindcentrum
Het P@rk’ heeft ervoor gekozen deze naast zich neer te leggen en niet te staken, maar deze dag
anders in te vullen voor de kinderen. De MR heeft haar waardering voor deze keuze uitgesproken.

•

Vervangingsbeleid tijdens ziekte
In dit schooljaar heeft de school wederom aanspraak moeten doen op de invalpoule. Dit is het
schooljaar 2018-2019 goed gegaan. Dit betekent niet dat hiermee het probleem uit de wereld is.
Wederom is hierover gesproken met het bestuur van Stichting Archipel. Het bestuur deelt nog

steeds de zorg en heeft aangegeven blijvend naar een oplossing te zoeken om dit in de toekomst
te voorkomen. Zij geeft wel aan dat er ook oorzaken zijn waarop zij geen invloed heeft.
•

Onderwijskundige visie
Afgelopen jaar is er gestart met Dalton onderwijs als nieuw onderwijs concept in combinatie met
Tri-band verantwoording. Deze twee concepten sluiten naadloos op elkaar aan omdat bij beide
elk kind apart centraal staat. Het onderwijs team is afgelopen jaar intensief geschoold en gecoacht
bij het implementeren van het nieuwe onderwijs concept. In de MR vergadering zijn de
vorderingen door de directie onder personeelsgeleding toegelicht en besproken.
Op 9 april is er een ouderavond georganiseerd waar ‘Kindcentrum Het P@rk’ nadere toelichting
aan ouders heeft gegeven over het nieuwe onderwijs concept. Er blijft enige onduidelijkheid bij
de ouders over wat Dalton onderwijs inhoud. Daarom heeft de MR het advies gegeven om ouders
mee te nemen in het implementatie traject van Dalton.
De MR zal in het schooljaar 2019-2020 nauw betrokken blijven bij de implementatie van het
Dalton concept en indien nodig hierover tussentijds naar de ouders rapporteren.

•

Formatieplan
De formatie van het team is ieder jaar weer een uitdaging. Dit komt mede door het teruglopende
leerlingaantal en dat veel leerkrachten parttime werken. Het is eind schooljaar wederom gelukt
een passende formatie op te stellen. De MR heeft een adviesfunctie ten aanzien van de formatie
en heeft positief gereageerd op de huidige formatie.

•

Budget/begroting
De MR heeft tevens adviesrecht ten aanzien van de begroting van ‘Kindercentrum Het P@rk’.
Hierover is van gedachten gewisseld met de directie, hieruit zijn vragen en onduidelijkheden naar
voren gekomen. Er is met name onvoldoende inzicht in overdrachtsgelden school naar het bestuur
van ‘Stichting Archipel’. De MR heeft het bestuur gevraagd hierover nadere toelichting te komen
geven. De toelichting van Henk Mulder was niet bevredigend, komend jaar zal de begroting een
speerpunt zijn van de MR om te zorgen voor voldoende inzicht ten aanzien van het besteden van
de gelden.

•

Communicatie MR richting ouders
Het gevoel bij de MR leeft dat er bij ouders nog veel onbekend is over de functie van de MR.
Daarom is afgesproken om in het schooljaar 2018-2019 een communicatieplan op te stellen om
de ouders beter te informeren. Vanuit Stichting Archipel zou ondersteuning komen om dit te
realiseren. Deze ondersteuning laat helaas nog steeds op zich wachten. In komend schooljaar
blijft dit een speerpunt en zullen we dit desnoods zelf oppakken.

•

Samenstelling MR
De MR is in dit school uitgebreid met 2 personen. Bernardet Annevelink vanuit de ouders en
Jacqueline Bleumink – De Klerk vanuit personeelsgeleding. De MR bestond dit schooljaar uit 6
leden wat qua sterkte goed overeenkomt met de grote van de school. Janina Sijtsma heeft aan
het eind van het schooljaar afscheid genomen omdat komend schooljaar er geen kinderen van
haar kinderen meer op school zullen zitten. Vooralsnog is al een ouder gevonden die haar in 20192020 de MR zal vervangen, zij zal zich ter zijner tijd nader voorstellen.

Tot besluit
De data van de vergaderingen zijn te vinden in de agenda op de website van de school. Ouders zijn
zoals altijd van harte welkom om bij het openbare deel van de vergaderingen aanwezig te zijn.
Aanmelden van tevoren via onderstaand emailadres is verplicht. Tevens worden ouders uitgenodigd
om zaken die spelen aan de orde te stellen bij de MR. Dit kan mondeling of op het e-mailadres van
de MR, mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl.

