Medezeggenschapsraad
k.b.s. De Hofstee

Jaarverslag 2013
Dit schrijven doet verslag van het vergaderjaar 2013 van de medezeggenschapsraad
van basisschool De Hofstee te Etten-Leur.
De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn activiteiten die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden
De MR wil met deze rapportage directie, teamleden en ouders/verzorgers van de
leerlingen van k.b.s De Hofstee informeren over de manier waarop de MR de
doelstellingen, die zij beschreven heeft in het MR jaarplan 2013, heeft behaald.
Samenstelling van de MR in de verslagperiode:
Tot augustus 2013:
Namens het personeel:

Namens de ouders:

Vanaf augustus 2013:
Namens het personeel:

Namens de ouders:

Mw. D. van Balen (voorzitter)
Dhr. W. Berndsen
Dhr. A. Haverkamp (GMR)
Mw. L. Mol
Mw. L. Vermeeren (secretaris)
Mw. L. Jacobs (penningmeester / GMR)
Dhr. C. Mol
Mw. A. Monden (GMR)
Mw. M. Schouten
Dhr. G. Verbeek

Mw. D. Van Balen (voorzitter)
Dhr. W. Berndsen
Dhr. A. Haverkamp (GMR / penningmeester)
Mw. L. Mol
Mw. L. Vermeeren (secretaris)
Mw. P. v. Elteren
Mw. E. v. Lierop
Dhr. C. Mol
Mw. A. Monden (GMR)
Dhr. G. Verbeek

De MR is in 2013 acht keer bijeen geweest en het jaarplan is in augustus tussentijds
geëvalueerd.

Activiteiten die afgeleid zijn uit het jaarplan:
Deel 1: externe gedeelte
Verhuis naar, functioneren van en samenwerking binnen De Vleer
De verhuis naar brede school De Vleer is mede door een strak gepland
verhuisschema en de inzet van een enthousiaste oudergroep goed verlopen.
Het functioneren binnen het nieuwe gebouw is voor alle partijen even wennen. Alle
betrokkenen spreken zich zeer positief uit over het prachtige gebouw en de
mogelijkheden die dit biedt.
Ouders en leerkrachten geven al snel aan dat het oudercontact dat als positief
ervaren werd in het oude schoolgebouw nu minder spontaan verloopt.
Ook kleine praktische zaken als toiletgebruik, het dragen van pantoffels en het
begeleiden van leerlingen bij de trappen komen regelmatig aan de orde tijdens de
MR-vergaderingen.
De invulling van informatieavonden wordt geëvalueerd. Ook hierin speelt het gebouw
en de looproutes daarbinnen een rol.
De MR spreekt haar zorg uit over het binnenklimaat en stelt hier regelmatig vragen
over. Op de bovenverdieping is geen koele luchtstroom voelbaar uit het
ventilatiesysteem. De temperatuur op de bovenverdieping loopt snel op.
De MR vindt het belangrijk dat kinderen en leerkrachten goed kunnen functioneren in
een frisse ruimte. Het binnenklimaat wordt het gehele jaar gevolgd.
De samenwerking tussen de verschillende partijen van De Vleer komt regelmatig ter
sprake. De MR-en van beide basisscholen hebben direct na de verhuis kennis
gemaakt met elkaar en weten elkaar te vinden, wanneer dit nodig is.
Verkeerssituatie rondom De Vleer
Direct na de verhuis naar De Vleer bespreekt de MR de onveilige situatie rond het
gebouw. Er staan veel ouders op het fietspad te wachten op hun kinderen. De
toestroom van leerlingen naar het schoolgebouw gebeurt lopend en fietsend via het
fietspad. De MR spreekt haar zorg omtrent de verkeerssituatie uit.
Beoordeling van de Exploitatiebegroting
Meubilair en digiborden zijn een grote kostenpost. Er zijn een aantal negatieve
aannames gedaan; afschrijving van het oude meubilair. Personeel en Materiële
Instandhouding hebben respectievelijk een positief en negatief saldo op de
begroting.
De MR stelt kritische vragen over de inzet van de beheerders, welke geen
opdrachten voor de scholen mogen uitvoeren. Toch wordt er een aanzienlijk bedrag
voor deze post gereserveerd op de begroting. Dit punt wordt verder besproken door
het BMT.
De begroting wordt in januari 2013 vastgesteld.
GMR
Na iedere GMR-vergadering wordt een verslag gemaild naar de MR-leden. Ook staat
de GMR bij iedere MR-vergadering geagendeerd. Opmerkingen over het
bovenschools mediaprotocol, wat op De Hofstee als verstikkend wordt ervaren,
worden mee genomen naar de GMR.

Creatieve vakken
In 2012 uitte de oudergeleding van de MR haar zorg over de creatieve lessen. Het
aanbod was erg leerkracht-afhankelijk. Vanaf maart 2013 wordt gestart met Atelier
De Hofstee. Alle groepen gaan om beurten op woensdag workshops volgen;
handvaardigheid, techniek en/of koken. De MR juicht dit initiatief toe.
Schoolformatieplan 2013/2014
De MR heeft in maart de formatie besproken met de directie. Er is een klein tekort op
de personele begroting. Er is ruimte voor 17 groepen.
Er zijn 63 leerlingen in de groepen 3. De vraag is of er ruimte is om met financiële
steun van het bestuur en flinke inlevering van ambulante tijd met 18 groepen te
draaien. De Hofstee moet veel snijden om deze groepen te laten draaien. We
bespreken wat de MR voor mogelijkheden ziet, wanneer er geen financiële steun
vanuit het bestuur komt. In mei wordt een extra vergadering gepland om het
formatieplan verder te bespreken. Schooljaar 2013/2014 zal gestart worden met 18
groepen waarbij de schoolstructuur zodanig is aangepast, dat de leerlingen van de
groepen 3 het komende jaar optimaal begeleid kunnen worden. Een van de groepen
3 wordt in de middag opgesplitst. Zo zijn er ’s morgens 3 kleinere groepen 3 (totaal
18 groepen) en ’s middags 2 grotere groepen 3 (totaal 17 groepen). Door deze
constructie wordt voorkomen dat er combinatiegroepen gevormd moeten worden.
Het formatieplan wordt in juni vastgesteld.
TSO
De ontwikkelingen op gebied van TSO worden kritisch gevolgd. Een aantal ouders
van De Hofstee heeft haar zorg uitgesproken over de prijsontwikkelingen binnen de
TSO. Bovenschools directeur Jacques van Oers heeft al eerder onderzoek gedaan
naar verschillende TSO-aanbieders. Dit punt wordt besproken door MR, BMT en
GMR. De MR houdt de vinger aan de pols.
Vakantierooster
De MR heeft het vakantierooster voor het schooljaar 2012/2013 (door SKPOEL
opgesteld) goedgekeurd in de maand juni. De MR heeft navraag gedaan bij diverse
schoolbesturen van p.o. en v.o. in en om Etten-Leur om goed inzicht te krijgen in het
gedane voorstel.
Bij het invullen van het vakantierooster is rekening gehouden met een evenwichtige
verdeling van vrije dagen over het schooljaar. Tevens zijn de studiedagen en extra
vrije vrijdagen zo evenwichtig mogelijk verdeeld over het schooljaar. Ook is de vrijdag
na de avondvierdaagse vrij gepland.
Scholingsplan 2013/2014
Het scholingsplan wordt in september goedgekeurd. In de groepen 1-2 gaat gewerkt
worden aan visieontwikkeling. 1-zorg-route heeft ten doel de opbrengsten te
verhogen. Begrijpend lezen en woordenschat-ontwikkeling worden dit jaar onder de
loep genomen. Zien! wordt verder geïmplementeerd.
Er is geen ruimte voor verdere individuele scholing, behalve wanneer een
lerarenbeurs is aangevraagd.
Schoolondersteuningsprofiel
De gegevens die voor het schoolondersteuningsprofiel zijn gebruikt zijn subjectief.
De Hofstee heeft kritisch naar het eigen handelen gekeken.

In het profiel is weergegeven welke kinderen wel en welke niet op De Hofstee
kunnen worden opgevangen. Die kwaliteiten willen we behouden, maar daar is geld
voor nodig. Valt het geld en dus de bekostiging van extra begeleiding weg, dan is
opvang van rugzak-lln haast onmogelijk.
Personeelsgeleding van de MR herkent zich in het profiel.
Een van onze MR-leden wil zitting nemen in de OPR; OndersteuningsPlanRaad.
De MR brengt een positief advies uit.

Deel twee: interne gedeelte
Contacten met de achterban
De notulen van de MR zijn op de website van De Hofstee te vinden. Dit geldt tevens
voor het jaarplan en het jaarverslag.
Foto van de MR-leden staat op de website.
De folder waarin de MR zijn doel en werkwijze kenbaar maakt is up-to-date. De
directie reikt de folder uit aan de ouders van nieuwe leerlingen.
Na iedere vergadering worden de notulen naar het team gestuurd. Ook worden er
vragen aan het team gesteld over zaken die betrekking hebben op de MR.
De MR-notulen worden op de server bewaard in de map Notulen MR.
Mening van de ouders beter tot hun recht te laten komen in de MR
Bij iedere vergadering van de OV is er een MR-afgevaardigde van de
oudergeleding aanwezig om MR-activiteiten ter sprake te brengen en om
vragen en/of onduidelijkheden m.b.t. beleidszaken als bijv. TSO /
schoolondersteuningsprofiel mee te nemen in de advies/besluitvorming.
De oudervereniging wordt iedere MR-vergadering uitgenodigd door agenda en
notulen te mailen.
Kennis m.b.t. beleidszaken op peil te houden middels scholing en/of
vakliteratuur.
Leden van zowel de ouder- als personeelsgeleding hebben allemaal de
basiscursus MR gevolgd. Nieuwe leden volgen de basiscursus in schooljaar
2013/2014.
Ook de leden van de GMR hebben een opfriscursus gevolgd.
De hele MR bezoekt de bovenschoolse MR-avond.
Ieder lid leest het blad School en Medezeggenschap. Verder rouleert er een
leesmap.
Jaarlijks wordt er een MR-jaarplan vastgesteld en tussentijds geëvalueerd
In februari is er een MR-jaarplan gemaakt en dit is goedgekeurd door de
MR-leden.
In augustus is het jaarplan puntsgewijs doorgenomen om te kijken op welke
manier de MR uitvoering geeft aan het MR-jaarplan.
Verkiezingen MR

In mei worden verkiezingen uitgeschreven voor de MR. Vier ouders stellen zich
kandidaat. Na verkiezing verwelkomen we mw. P.v.Elteren en mw. E.v..Lierop als
nieuwe MR-leden.

Financieel jaarverslag en de begroting
Penningmeester mw. L. Jacobs biedt het financieel jaarverslag en de begroting
in februari ter goedkeuring aan.

Jaarverslag 2013 goedgekeurd:

Voorzitter

Secretaris

Mw. D. V. Balen
17-03-2013

mw. L. Vermeeren
17-03-2013

