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Jaarverslag MR 2019-2020
1. Afspraken communicatie vanuit de MR

Afspraken communicatie vanuit de MR
•
•
•
•

2. Schoolplan

3. Jaarplan 2019-2020

4. Schoolgids 2019-2020

Agenda en notulen worden op website
plaatst.
Agenda voorafgaand in schoolinfo.
Eventuele belangrijke mededelingen
worden in de schoolinfo meegenomen.
Vermelding in de schoolinfo zodra de
notulen op de website staat.

In verband met de ontwikkelingen kindercampus
Pannenschuur was het schoolplan moeilijker te
vullen. Het schoolplan is goedgekeurd.
Het jaarplan is besproken, vastgesteld en tussentijds
geëvalueerd met de MR.
Het jaarplan wordt actueel gehouden en is
gedragen door het hele team.
Het team evalueert samen ook het jaarplan tijdens
studiedagen. De werkwijze van evalueren met het
team bevalt goed omdat iedereen eigenaar is en er
bewust over in gesprek wordt gegaan.
Het onderdeel kwaliteitskaarten is doorgeschoven
naar volgend schooljaar.
Deze is goedgekeurd. De MR heeft ingestemd.

5. Continurooster

De ervaringen met betrekking tot het
continurooster zijn positief. De MR vindt het
belangrijk dat incidenten worden geregistreerd en
dat erbij vermeld wordt of de incidenten tijdens de
grote, dan wel kleine pauze plaatsvinden. Er zijn
weinig incidenten.

6. Ontwikkelingen Pannenschuur

Jeroen heeft de vergadering van 5 september
bezocht en heeft de MR geïnformeerd over
gesprekken die hebben plaatsgevonden met de
directie van Darwin/den Akker en de Molenhoek
over een mogelijke intentieverklaring en toekomst
van de scholen in de Pannenschuur.
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Tijdens de vergadering van 19 september kwam
Jeroen de MR informeren over de voortgang
omtrent kindercampus Pannenschuur, met het
voorgenomen besluit om per 1-08-2021 te fuseren.
Om hiertoe te komen zouden er 3 fases doorlopen
moeten worden. De MR stelde kritische vragen.
Binnen de 3 scholen is een groep leerkrachten
verenigd in een POP (Projectgroep Onderwijs
Pannenschuur). Zij voeren maandelijks overleg over
methodes, gebouwen en visie van de “nieuwe”
kindercampus.
Tijdens de vergadering van 6 februari werd duidelijk
dat de 3 fases niet meer geheel doorlopen gaat
worden. Darwin wordt opgeheven.
Leerlingen vanuit Darwin zijn voor het schooljaar
2020-2021 welkom op den Akker.
Er is een sterkte en zwakte analyse gemaakt voor
het team van de Molenhoek en het team van den
Akker. Het is belangrijk dat beide Teams één goed
samenhangend team gaan vormen. Er zijn afspraken
gemaakt over methode gebruik en didactiek voor
beide scholen.
In verband met Corona is de informatieavond voor
ouders komen te vervallen.
De overgang naar één kindercampus moet zo klein
mogelijk zijn voor kinderen en ouders. In het
schooljaar 2020-2021 worden er al stappen hiertoe
gezet, zoals bijvoorbeeld methode Staal die
ingevoerd wordt op den Akker en methode Blink op
de Molenhoek.

7. Directievoering Molenhoek/ den Akker

De directievoering is geëvalueerd. Aanvankelijk was
Lucy om de dag aanwezig op één van beide scholen.
Uit ervaring is gebleken dat het handiger is om op
een dag te switchen tussen de middag tussen beide
locaties. Zowel het team als Lucy ervaren dit als
rustiger en makkelijker in het kader van ontmoeten.

8. ondersteuningsbudget

Het ondersteuningsbudget is getoond. (inzichtelijk
gemaakt) Helder beschreven en logische uitgaven.
Het gaat over dit kalenderjaar en missen dus een
half jaar in de verantwoording.
Er zijn sollicitatiegesprekken gehouden. Het team
heeft input kunnen geven voor de profielschets.

9. vacature IB
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10. Incidentenregistratie
11. Klimaatbeheersing den Akker

12. Huiswerk bovenbouw

13. Rookvrije school

14. Begroting den Akker
15. Resultaten van de M- en E toetsen zijn
geëvalueerd

16. Verkiezing MR oudergeleding

17. Leerlingenaantal huidige groep 1,2

18. Schoolformatieplan
19. GMR

20. Beleid gedrag

Mariëtte de Hoon wordt in het schooljaar 20202021 de nieuwe IB-er van den Akker. Tevens heeft
zij een Pannenschuur aanstelling IB.
In het nieuwe schooljaar de incidentenregistratie
een aantal keer terug laten komen op de agenda.
Vanuit de gemeente is Henk van de Meijdenberg
mogelijkheden voor ons gebouw aan het bekijken.
Lucy heeft zitting in de werkgroep klimaat.
Voor den Akker heeft er een inventarisatie
plaatsgevonden en lopen een paar acties. Bij
toekomstige verbouwing wordt er rekening mee
gehouden.
Vanuit de MR kwam vorig schooljaar de vraag voor
huiswerk i.v.m. voorbereiding op het
vervolgonderwijs. Tijdens de info avond is in de
groepen 7 en 8 uitleg gegeven over het huiswerk.
Door ouders wordt het huiswerk positief
ontvangen.
De MR heeft input gegeven voor het rookvrij maken
van de schoolomgeving. Per 1 augustus 2020
dienen alle scholen met bijbehorende omgeving
rookvrij te zijn.
Begroting is ingediend en goedgekeurd. Geen
bijzonderheden.
De oudergeleding is op de hoogte gebracht. In
groepen 4 t/m 8 is vooral gekeken of de kinderen
voldoende vaardigheidsgroei hebben doorgemaakt.
Bij achterblijvende vaardigheidsscores zijn er in
overleg met de intern begeleiders afspraken
gemaakt over mogelijke interventies voor deze
leerlingen. In verband met de Corona zijn de E
toetsen later afgenomen.
Met het oog op de fusie vinden we het verstandig
om de ervaren MR bij elkaar te houden. Naar
ouders is deze wens gecommuniceerd en er is geen
bezwaar op gekomen. Na het schooljaar 2020-2021
zullen er verkiezingen komen.
I.v.m. de groepsgrootte is er een
instroombegeleiding voor de 4-jarigen die vanaf
maart 2020 zou gaan starten op den Akker. In
verband met de Corona is de instroomgroep later
gestart.
Deze is medegedeeld.
De vergadering van de MR is ongeveer 2 weken
voor de vergadering van de GMR gepland.
Punten die aan bod zijn gekomen zijn o.a.
- dak den Akker
- klimaatbeheersing
- GMR reglement
-begroting
Er zullen op de Molenkoek en den Akker met het
oog op de toekomst dezelfde gedragsregels gaan
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21. Afwezigheid leerkrachten

22. Voortgang onderzoek inclusief onderwijs
pannenschuur
23. Onderwijs in de Corona tijd

gelden. Het is daarbij van belang dat leerkrachten
incidenten goed registreren.
Ouders zijn geïnformeerd via de schoolinfo hoe we
handelen bij ziekte van een leerkracht i.v.m. het
lerarentekort.
De voortgang van het onderzoek inclusief onderwijs
is meegedeeld aan de MR.
Het thuisonderwijs, de fases en de stappen zijn
besproken en geëvalueerd binnen de MR.
Het 50 % onderwijs is besproken met de MR. Het
personeel was blij met de halve dagen, werkte heel
effectief. Overgang naar hele dagen verliep
natuurlijk. Kinderen zijn zelfstandig geworden in het
alleen naar school gaan. Inzet Parro en Teams is
belangrijk voor de ondersteunende communicatie.
Advies MR: Kijken wat we meenemen naar
schooljaar 2020-2021.
De MR is op de hoogte gehouden omtrent de
stappen die gezet zijn en de argumenten die daarbij
hoorden.

24. Engels

25. Afval scheiden
26. Huisvesting

Er ligt een verzoek vanuit de MR om Engels in het
rooster op te gaan nemen. Ook in lagere klassen.
Dit verzoek ligt er al enige tijd. Gaat opgepakt
worden in de voorbereidingen naar Kindercampus
Pannenschuur.
Iedere groep heeft een extra afvalbak voor plastic
afval gekregen.
Er zijn zorgen rondom de huisvesting den Akker,
Molenhoek in het schooljaar 2021. Qua
verwachtingen rondom renovatie moeten we
voorzichtig zijn en tijdig indienen.
Naar aanleiding van het krantenartikel met
betrekking tot de huisvesting van de Nieuwe Linde
hebben gesprekken plaatsgevonden bij de
gemeente. Er is een brief gestuurd aan de
fractievoorzitters. Dit heeft tot vragen geleid in de
Raad.
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