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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) basisschool De
Vijf-er van het schooljaar 2018/2019. In dit verslag wordt weergegeven wat de
Medezeggenschapsraad heeft kunnen betekenen voor de school.
De MR heeft onder andere instemming- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR
de schoolleiding adviseert en na overleg instemming verleent. Om die reden
woont de directeur van de school, de MR- vergaderingen grotendeels bij. Hij kan
namelijk de besluiten die genomen moeten worden het best voorleggen en
toelichten.
Dit schooljaar is de medezeggenschapsraad zeven keer bijeen geweest. Er zijn
diverse zaken aan de orde gekomen, veel punten keren elk jaar terug op de
agenda,
waaronder
kennisgevingen
vanuit
de
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Quo Vadis (GMR), het formatieplan (welke leerkracht
krijgt welke groep), de personele bezetting, het budget van de school,
communicatie naar de ouders en inspectiebezoeken. De vergaderingen waren
altijd van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur op dinsdag en donderdag.
De MR vergaderingen zijn openbaar.
Dit betekent dat, na overleg met de voorzitter, het mogelijk is dat ouders een
gedeelte van een MR vergadering bijwonen.
Schroom niet als ouder om contact met ons op te nemen, als u vragen of
opmerkingen heeft over schoolzaken.
- Mail ons via oudersMRdevijf-er@stichtingquovadis.nl
De MR bedankt directeur Huub van der Wal voor zijn inbreng in de
vergaderingen.

Samenstelling MR
De MR bestaat op de Vijf-er uit een oudergeleding van vier personen (waaronder
de voorzitter) en een personeelsgeleding van vier personen.
De oudergeleding bestond uit: Christian Rooth (voorzitter), Linda Lamain (vicevoorzitter), Nastasja Kistner, Judith Helderman Koops (eerste maanden
schooljaar) en Nathalie Hoogstad (laatste maanden schooljaar).
De personeelsgeleding bestond uit: Marlous Melis, Rianne Arts (notulist), Corine
Vogelaar en Dagmar Zoetebier (secretaris).
De voorzitter, Christian Rooth van de MR leidt de bijeenkomsten, en stelt samen
met de secretaris, Dagmar Zoetebier, de agenda op. De notulen worden door de
personeelsgeleding gemaakt. De agenda en de notulen worden gepubliceerd op
de website van de vijf-er.
Naast de MR bestaat ook een GMR. Deze GMR behartigt de gemeenschappelijke
belangen van Stichting Quo Vadis. De vijf-er wordt vertegenwoordigd in de GMR
door Nathalie Hoogstad.
De MR weet zich gebonden aan een Medezeggenschapsreglement. De MR is
bevoegd om in een aantal zaken advies te geven en in andere zaken is
goedkeuring vereist. Zaken waarvoor de MR haar instemming dient te verlenen
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zijn bijvoorbeeld de inzet van de formatie, het schoolbudget, de begroting, het
schoolplan, het strategisch beleidsplan.

Activiteiten MR
Hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten waarmee de MR zich bezig
heeft gehouden.
Stichting Quo Vadis
De onderwerpen die binnen de GMR worden besproken zoals vervangingspool,
mobiliteit, werkdruk personeel, huisvesting en begroting worden besproken in de
MR. Verder staat ook het ziekteverzuim en de werkdruk op de agenda. De
organisatiestructuur van de GMR is veranderd. Vanaf dit schooljaar zitten er
maximaal 20 kandidaten in de GMR. De ene school zorgt voor een afgevaardigde
uit de personeelsgeleding en de andere school voor een afgevaardigde uit de
oudergeleding. Vanuit de Vijf-er zal Nathalie Hoogstad (oudergeleding)
deelnemen aan de GMR.
Begroting De Vijf-er
De begroting van de Vijf-er zal in het vervolg in het geheel van alle scholen die
vallen onder de Stichting Quo Vadis ter instemming bij de GMR liggen. Een
Financiële Commissie binnen de GMR bespreekt dit met de staf van de stichting
alvorens het ter instemming naar de GMR gaat. Bij de MR wordt alleen het deel
van De Vijf-er ter bespreking op de agenda geplaatst. Onze ex-voorzitter,
Nathalie Hoogstad neemt al een aantal jaren plaats in de Financiële Commissie
GMR en geeft aan, dat het goed gaat met de stichting in zijn geheel.
Ouderavond
Namens de MR hebben Corine Vogelaar en Nastasja Kistner samen met een
tweetal leden vanuit de OC de goed bezochte ouderavond van 27 maart 2019
georganiseerd.
Inspectie
Onze school was ingepland op 16 maart 2019 voor een inspectiebezoek naar de
administratie en de omgang met de leerplicht.
AVG
Bij alle ouders is de uitvraag gesteld over de AVG/IBP. Niet alle ouders geven
toestemming. Mede hierdoor kan de school bijvoorbeeld geen leerling lijsten
meer verstrekken. Er is een app in ontwikkeling.
Werkdrukgeld
Meester Wouter Engelbertink geeft alle groepen gymles als vakdocent van het
Deventer sportbedrijf.
Audit
Aanbevelingen passen bij de ontwikkelingen van waar de Vijf-er mee bezig zijn.
RI&E en veiligheid
Dit stuk wordt opgemaakt en ter instemming gebracht bij de GMR.

3

Jaarverslag 2018/2019 MR De Vijf-er

01/10/2019

Onderwijskundige jaarplannen 2018/2019
Belangrijke onderwerpen in het onderwijskundig jaarplan zijn visie, missie,
positionering en identiteit. Het plan staat op de agenda van de MR en waar nodig
besproken.
Groepsindeling/formatieplan
Zoals ieder jaar is de MR hierover geïnformeerd. Het aantal leerlingen per klas en
passend onderwijs blijft een punt van aandacht. De belasting van groepsgrootte
is hoog en sommige groepen hebben vele zorgkinderen. MR vraagt hier aandacht
aan te schenken en eventueel de groepen opnieuw in te delen om de zorg beter
te verdelen over de groepen, maar zeker ook voor de leerkrachten.
Kind Centrum
Een kind centrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs,
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten
voor kinderen zijn samengevoegd. Om vooral eenduidige communicatie te
bevorderen naar ouders is een goede samenwerking tussen deze instanties
belangrijk. Marc Marsman blijft deelnemen aan dit project, ook na het uittreden
uit de MR. In het nieuwe schooljaar nodigt de MR hem uit om verslag te doen
over de voortgang. De planning is dat men januari 2019 wil starten.
Verkiezingen nieuwe MR-lid
Vanwege het aflopen van een termijn van een van de oudergeleding van de MR
zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven en hieruit is Judith Koops als nieuw lid
naar voren gekomen. Judith heeft gedurende het schooljaar aangegeven niet
langer deel te kunnen nemen aan de MR. Conform het MR reglement is hiervoor
in de plaats Nathalie Hoogstad gevraagd tijdelijk te vervangen. Rianne Arts
(teamleider) is toegetreden tot de MR.

Besluitenlijst 2018/2019
Besluitenlijst
13 september 2018: aanstelling Christian Rooth als voorzitter, notulist Rianne Arts,
secretaris Dagmar Zoetebier, vice-voorzitter Judith Helderman.
13 september 2018 : instemming verhoging schoolreisbijdrage met € 2,50 per
kind, geen instemming met verhoging ouderbijdrage € 2,50 per kind.
16 oktober 2018: uitgaven/budget sponsorcommissie goedgekeurd
16 oktober 2018: jaarverslag MR 2017/2018 goedgekeurd.
16 oktober 2018: jaarplan MR 2018/2019 goedgekeurd.
16 oktober 2018: gedragsprotocol goedgekeurd.
16 oktober 2018: jaarverslag De Vijf-er 2017/2018 goedgekeurd.
13 december 2018: vakantierooster 2019/2020 goedgekeurd.
13 december 2018: begroting 2019 positief advies.
13 december 2018: schoolondersteuningsplan met één jaar verlengd.
12 februari 2019: vergadering 11 april wordt verplaatst naar 9 april.
12 februari 2019: instemming aanbieden EHBO lessen aan groep 8, eenmalig uit
MR budget (komend schooljaar uit regulier schoolbudget).
12 februari 2019: Linda Lamain is tijdelijk vice-voorzitter.
12 februari 2019: procedure vervanging Judith Helderman opgestart.
13 juni 2019: groep 7 en 8 krijgen in de week van mediawijsheid informatie van
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Patricia Bolwerk van stoppestennu.
13 juni 2019: onderwijskundige jaarplanning goedgekeurd.
13 juni 2019: jaarkatern/schoolgids goedgekeurd.
13 juni 2019: schoolplan goedgekeurd.
13 juni 2019: kampgeld groep 8 wordt verhoogd naar € 70,00.

Aandachtpunten van de MR voor het schooljaar
2019/2020
Als MR hebben wij het voornemen om het volgend schooljaar kritisch opbouwend
te blijven kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd.
De MR zal zich onder andere volgend schooljaar gaan buigen over.
- Formatie.
- Passend onderwijs.
- Interne en externe communicatie.
- Veilig verkeer rondom school.
- Cito scores.
- Groepsgrootte en werkdruk.
- Gedragsprotocol.
Het ligt verder in onze bedoeling dat wij u ouders, onder andere via de website
van school op de hoogte blijven houden van wat binnen de MR besproken wordt
en wat er leeft op school en bij de kinderen en ouders. De agenda (en de
notulen) van de vergaderingen plaatsen wij dan ook op de website. www.vijfer.nl.
Denkt u als ouder dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet
komen, dan horen wij dat graag van u.
U kunt ons altijd mailen op oudersMRdevijf-er@stichtingquovadis.nl
De MR-oudergeleding

Uitleg afkortingen en termen
Quo Vadis
MR
GMR

-Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig scholen voor
interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basis- en
speciaal onderwijs in Deventer en Almelo.
-Medezeggenschapsraad
-Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
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