Medezeggenschapsraad
k.b.s. De Hofstee

Jaarverslag 2015
Dit schrijven doet verslag van het vergaderjaar 2015, te weten van januari t/m juli, van
de medezeggenschapsraad van katholieke basisschool De Hofstee te Etten-Leur.
De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn activiteiten die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden. Dit jaar is besloten het jaarverslag voortaan per schooljaar
op te stellen in plaats van per kalenderjaar. Dit jaarverslag geldt derhalve als een
overgangsdocument.
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 2015, heeft behaald.
Samenstelling van de MR in de verslagperiode:
Namens het personeel:

Mw. D. Van Balen (voorzitter)
Dhr. W. Berndsen
Dhr. A. Haverkamp (secretaris GMR / penningmeester MR)
Mw. L. Mol (waargenomen door Dhr. D. Alonso)
Mw. L. Vermeeren (secretaris)

Namens de ouders:

Mw. P. v. Elteren
Mw. E. v. Lierop (GMR)
Dhr. C. Mol
Mw. A. Monden
Dhr. G. Verbeek

De MR is in de periode van januari t/m juli 2015 viermaal bijeen geweest en het
jaarplan is ditmaal door de beperkte omvang van deze periode niet tussentijds
geëvalueerd.

Activiteiten die afgeleid zijn uit het jaarplan:
Deel 1: externe gedeelte
De MR volgt kritisch de rapportage die De Hofstee ontvangen heeft n.a.v. het bezoek
van de PO-raad. De PO-raad ziet een sterke school en schetst een duidelijk beeld,
wat de zorgen die de school zich maakt over het inspectiebezoek relativeert. De
school is op de goede weg. Procedures, protocollen en administratie zijn meer dan in
orde. Dit schooljaar heeft de school diverse interventies, zoals extra aandacht voor
automatiseren bij rekenen, woordenschat en spelling, ingezet om resultaten te

verbeteren. De PO-raad geeft aan dat er in relatief korte tijd veel is ontwikkeld. De
volgende schoolplanperiode van 4 jaar kan gebruikt worden om al deze
ontwikkelingen te consolideren.
Het duurt lang voor er een praktische invulling van de wijzigingen in de CAO zichtbaar
is op de werkvloer. Het BMT en de GMR maken afspraken op SKPOEL-niveau.
De begroting van De Hofstee wordt in januari behandeld. Dit jaar moet iedere
begroting binnen Skpoel op nul uitkomen.
Ook de exploitatie van De Vleer en de daaruit voortvloeiende kosten voor De Hofstee
komen aan de orde.
De onduidelijkheid die de invoering van Passend Onderwijs met zich meebrengt heeft
veel consequenties voor de begroting. De financiering van rugzakleerlingen vervalt en
er zal gewerkt gaan worden met een groeidocument, waar op financieel vlak nog
onduidelijkheid over bestaat.
De Het bestuur faciliteert dit jaar een extra leerkracht, zodat we het schooljaar kunnen
starten met 18 groepen. Er komen 6 groepen 1/2 en van de groepen 3 t/m 8 zullen er
steeds 2 gevormd worden. Bij het bespreken van de groepsverdeling wordt kritisch
gekeken naar de meest gunstige verdeling.
Het formatieplan is in april goedgekeurd door de MR
MR informeert naar het traject VO en de informatieavond VO. De MR geeft aan dat de
planning van de open dagen van het VO voortaan in de nieuwsbrief opgenomen kan
worden.
Mede op advies van de MR wordt de nieuwsbrief van De Hofstee voortaan digitaal
verspreid.
Het voorgestelde vakantierooster is aangepast en goedgekeurd. Studiedagen
worden zo gepland, dat de schoolweek voor de kinderen zo min mogelijk doorbroken
wordt.
De vakantieroosters van PO en VO lopen dit schooljaar niet gelijk. Dit is voor veel
gezinnen op onze school lastig. Dit is een aandachtspunt voor het BMT.
De MR heeft besloten het MR Jaarplan en het MR Jaarverslag voortaan per
schooljaar op te stellen.
GMR
Na iedere GMR-vergadering wordt een verslag gemaild naar de MR-leden. Ook staat
de GMR bij iedere MR-vergadering geagendeerd. In de GMR is gesproken over
formatie, passend onderwijs, werkdruk, CAO, sportregeling.

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’s en een persoonlijk stukje van de MR-leden staan 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.
De oudergeleding van de MR heeft het initiatief genomen om een thema-avond te
organiseren met als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen. Een werkgroep, waarin
MR-leden Petra van Elteren en Ellen van Lierop, directie, twee teamleden en een
ouder zitting nemen, organiseert deze avond. De werkgroep heeft de intentie dit
breder te trekken en zij wil komend schooljaar extra activiteiten organiseren rond
ouderbetrokkenheid 3.0.
Ad brengt na iedere GMR-vergadering verslag uit aan het team.
Mening van de ouders beter tot hun recht te laten komen in de MR
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
2015/2016.
De hele MR bezoekt de bovenschoolse MR-avond.
Ieder lid leest het blad School en Medezeggenschap. Verder rouleert er een
leesmap.
De MR heeft in maart een MR-cursus bijgewoond, welke als zeer zinvol is ervaren.
Bestaande kennis is daar weer opgefrist.
Jaarlijks wordt er een MR-jaarplan vastgesteld en tussentijds geëvalueerd
In september is er een MR-jaarplan 2015/2016 gemaakt en dit is goedgekeurd door de
MR-leden.
In januari is het jaarplan puntsgewijs doorgenomen om te kijken op welke
manier de MR uitvoering geeft aan het MR-jaarplan.
Verkiezingen MR
MR-lid Dimf van Balen en Lisette Vermeeren stellen zich in mei herkiesbaar voor de
MR. Het team kiest er voor om Lisette als lid aan te houden. Haar zittingstermijn wordt
weer met 4 jaar verlengd.

Leoniet Mol heeft wegens persoonlijke redenen haar functie als MR-lid neergelegd.
Daniel Alonso heeft haar taak vanaf april waargenomen. Bij verkiezingen zijn Daniel
Alonso en Miranda van Steenhoven gekozen door het team.
Ook Anita Monden legt aan het eind van dit schooljaar haar taak neer. Nadat
verkiezingen zijn uitgeschreven, hebben drie mogelijke kandidaten gereageerd. De
ouders van De Hofstee hebben gekozen voor Arjan van den Wijngaard. Hij zal in
september starten als MR-lid.

Financieel jaarverslag en de begroting
Penningmeester Ad Haverkamp biedt het financieel jaarverslag en de begroting
in februari ter goedkeuring aan.
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