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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) basisschool De Vijf-er van
het schooljaar 2015/2016. 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 gedeeltelijk 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 Qua Vadis
(GMR), het formatieplan (welke leerkracht doet welke klas), de personele bezetting, het
budget van de school, passend onderwijs en inspectiebezoeken.
De vergaderingen waren altijd van 19.30-22.00 uur op 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
Graag horen wij van u!
De MR bedankt directeur Rik Aangeenbrug voor zijn inbreng in de vergaderingen en voor zijn
inzet voor de Vijf-er van de afgelopen jaren.
Vanaf februari 2016 is Huub van der Wal aangetreden als nieuwe directeur van de Vijf-er, de
samenwerking ervaart de MR als zeer plezierig en constructief en hoopt nog lang met Huub
te kunnen samenwerken.

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: Nathalie Hoogstad (voorzitter), Marc Marsman
(penningmeester), Mark de Witte en Christian Rooth. De personeelsgeleding bestond uit:
Mariëlle Nissink, Miranda Lubberdink, Miek Tanke en Dagmar Zoetebier.
De voorzitter 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 regelmatig gepubliceerd op de website.
Naast de MR bestaat ook een GMR. Deze GMR behartigt de gemeenschappelijke belangen
van Stichting Qua Vadis. De vijf-er wordt vertegenwoordigd in de GMR door Nathalie
Hoogstad samen met één van de leerkrachten uit de personeelsgeleding.
De MR weet zich gebonden aan een Medezeggenschapsregelement. 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 zijn bijvoorbeeld de inzet van de
formatie, het schoolbudget, de begroting, het schoolplan, het strategisch beleidsplan.
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Activiteiten MR
Hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten waarmee de MR zich bezig heeft
gehouden.
Stichting Qua Vadis
De onderwerpen die binnen de GMR worden besproken zoals nieuwe schooltijden,
vervangingspool, mobiliteit, werkdruk personeel en begroting worden besproken in de MR.
Verder staat ook het hoge ziekteverzuim en werkdruk op de agenda.
Nieuwe schooltijden
In de gemeente Deventer zijn er diverse geluiden over het (in de toekomst) aanpassen van
de schooltijden geweest. Ook het afgelopen jaar heeft de MR hierover regelmatig gesproken
en gekeken wat de stappen voor de komende jaren zouden moeten zijn. In het nieuwe
schooljaar gaat de MR verder met de nieuwe schooltijden. Er komt een ouderavond voor
uitleg en daarna volgt weer een enquete.
Onderwijskundige jaarplannen 2015/2016
Belangrijke onderwerpen in het onderwijskundig jaarplan zijn visie, missie, positionering en
identiteit. Het plan wordt continue besproken door en met de MR. Verbeterpunten lagen
vooral op de terreinen Adaptief Onderwijs (BAS), gedrag, taal en lezen, vier keer wijzer,
rekenen en gebruik van ICT hulpmiddelen (digibord, werken met tablets e.d.) Alle
verbeterpunten naar tevredenheid uitgevoerd. Tevens is met de MR het jaarplan voor
2016/2017 besproken.
TSO Raster / Murlen Administratie
Alle punten die door ouders zijn aangedragen m.b.t. het functioneren van en het reilen en
zeilen op de TSO zijn door de MR besproken met Raster en waar mogelijk zijn er
aanpassingen geweest. De MR heeft regelmatig overleg met Raster over de TSO. De
administratie wordt gedaan door Murlen.
School Ondersteunings Plan
Het S.O.P. is gedeeld en besproken met de MR.
Zorgplan 2015/2016
In het zorgplan geeft de school aan op welke wijze er wordt omgegaan met leerlingenzorg.
Dit zorgplan is gedeeld met de MR en waar nodig heeft de MR daar toelichting over
gekregen en waar mogelijk toevoegingen aan gedaan. Mede hierdoor is het zorgplan
ingekort en zo concreet mogelijk gemaakt.
Cito scores
De Cito scores zijn gedeeld met, en besproken in de MR. De score die behaald is heeft nu
geen directe consequenties voor de school, maar heeft wel de grootste aandacht van de
directie en de MR. Cito staat als prio op het lijst voor volgend schooljaar. Er wordt continue
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze scores weer op het gewenste niveau komen.
Een van de stappen die genomen is, is de overgang naar Route 8. De scores die behaalt zijn
met route 8 zijn goed. Ook het afnemen van route 8 is goed gegaan en als positief ervaren.
We gaan er mee door in het nieuwe schooljaar.
Nieuwe werktijden
Aan de MR. is een presentatie gedaan over de mogelijke nieuwe manieren van indelen van
de uren van de leerkrachten. Hierbij moet er een keuze gemaakt worden door de
leerkrachten uit de MR. over een model (Basismodel of Overlegmodel) hoe men in het
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volgend schooljaar wil werken. De MR personeelsgeleding heeft gekozen voor het
basismodel.
Sponsorcommissie
Met de MR zijn door de inkomsten/uitgaven van de sponsorcommissie besproken. Jaarlijks
komt de penningmeester de jaarrekening toelichten.
Nieuwe directeur
De MR. heeft actief deelgenomen aan alle processen die geleidt hebben tot de aanstelling
van de huidige directeur en tevens gerealiseerd dat Dhr. Aangeenbrug actief bleef als
directeur van de vijf-er totdat Dhr. Van de Wal deze functie overnam.
Groepsindeling/formatieplan
Zoals ieder jaar heeft de MR hierin geadviseerd. Het aantal leerlingen per klas en passend
onderwijs blijft een punt van aandacht.
Verkiezingen nieuwe MR-lid
Vanwege het vertrek van één van de leden van de MR. zijn er nieuwe verkiezingen
uitgeschreven en hieruit is Nastasja Kistner als nieuw lid naar voren gekomen. Zij was de
enige kandidaat, dus we hoefden geen verkiezingen uit te schrijven. De MR. dankt Mark de
Witte voor zijn inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren.

Besluitenlijst 2015/2016
30 juni 2016: Aanpassingen in schoolgids goedgekeurd door MR.
30 juni 2016: Jaarplan 2016/2017 goedgekeurd door MR.
30 juni 2016: Personeelsgeleding MR. stemt in met formatie 2016/2017
2 juni 2016: MR stemt in met vakantierooster schooljaar 2016-2017
26 november 2015: MR stemt in met Jaarplan 2015/2016
26 november 2015: MR stemt in met Jaarverslag MR 2014/2015
26 november 2015: MR stemt in met het SOP
24 september 2015: MR stemt in op het Schoolplan

Aandachtpunten van de MR voor het schooljaar 2016/2017
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.
- Bezuinigingen.
- Logistiek rondom school.
- Cito scores.
- Evalueren van schooltijden.
- TSO-raster.
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.vijf-er.nl.
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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 mr@vijf-er.nl

Namens de MR,
Nathalie Hoogstad
Voorzitter van MR De Vijf-er.

Uitleg afkortingen en termen
Qua Vadis
MR
GMR
TSO
BAS
SOP

-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
-Tussen schoolse opvang
-Bouwen aan een adaptieve school
-School ondersteuningsplan
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