Jaarverslag medezeggenschapsraad DKC De Markesteen 2017-2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare
Daltonschool de Markesteen in Zwolle. Middels dit verslag legt de MR verantwoording af over de
activiteiten en de resultaten over het schooljaar 2017-2018. Deze verantwoording is openbaar en
wordt na goedkeuring op de website van de school gepubliceerd. Net als dit jaarverslag zijn ook de
notulen van de MR op de website verschenen. Zij geven een indruk van alle besproken zaken.
De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR-vergadering de kinderen, ouders/ verzorgers en
teamleden van de Markesteen. De MR vindt het dan ook van groot belang dat de achterban ervaart
en het gevoel heeft, dat haar belangen goed worden behartigd. Ook mag u van de MR verwachten
dat zij (de uitvoering van) het huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen constructief kritisch volgt. Het
is dan ook van groot belang dat de medezeggenschap weet wat er leeft bij de achterban. Wij horen
dan ook graag van u. Dat kan mondeling richting één van de leden van de MR of per e-mail, die kan
worden verzonden naar mr-markesteen@ooz.nl.
Ook zijn de MR-vergaderingen openbaar en toegankelijk voor ouders/verzorgers en leerkrachten. Zij
kunnen een vergadering bijwonen voor één of meerdere specifieke onderwerpen. Op iedere
vergadering van de MR staat als eerste op de agenda het onderwerp: inspreektijd ouders. Praktisch
is het om de wens tot het bijwonen van de vergadering vooraf aan te kondigen bij de voorzitter van
de MR of bij de secretaris.
Samenstelling medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vier ouders en vier leerkrachten. Waarbij de
directeur aanwezig is als vertegenwoordiger van het bestuur om de MR waar nodig te kunnen
informeren en adviseren. De MR bestond in dit schooljaar uit de volgende leden:
Oudergeleding
Marcia Brouwer
Henk Jager
Wouter Ekelmans
Jolanda Venema (voorzitter)

Personeelsgeleding
Irene Heuvingh
Saskia Oosterbaan
Nathalie Vogelzang (secretaris)
Cees Jan van Loo

Vertegenwoordiger van het bestuur: directeur Jorien Griffioen.

Vergaderschema
In het schooljaar 2017-2018 kwam de medezeggenschapsraad 7 keer bijeen, waarop
de navolgende agendapunten zijn besproken:
28 sept

31 okt























Definitief vaststellen Werkplan MR
2017-2018
Schoolgids
Trendanalyse n.a.v. laatste toets
periode
Ouderbetrokkenheid
Evaluatie informatie avond
Reglement Medezeggenschapsraad
Ouder cie Partou (rol)
GMR

Schooljaarplan 2017-2018
Begroting 2018
Ziekteverzuim
Ouderavond MR
Jaarverslag MR 2017-2018
Ouderbetrokkenheid
Huishoudelijk reglement
Bewegingsonderwijs, visie hierop
Dalton Kind Centrum
GMR
Passend Onderwijs: ontwikkelingen

13 dec

12 feb





















Jaarrekening 2017
Ouderbetrokkenheid
Tussenschoolse Opvang
Reglement Medezeggenschapsraad
& Huishoudelijk reglement
Staking
Passend Onderwijs: ontwikkelingen
HVO/GVO/IGO
Dalton Kind Centrum
GMR

Formatie
Privacy wetgeving AVG
HVO/GVO/IGO
Vakantierooster 2018-2019
Passend Onderwijs: ontwikkelingen
Dalton Kind Centrum
GMR
Passend Onderwijs: ontwikkelingen

12 april

23 mei












Trendanalyse n.a.v. laatste toets
periode Formatie groepsindeling
Voorlopig formatieplan 2018-2019 icm
werkdruk vermindering middelen en
passend onderwijs
GMR
Tussenschoolse Opvang
Privacy wetgeving AVG

26 juni











Vaststellen formatieplan 2018-2019
Concept Werkplan MR 2018-2019
Jaarkalender schooljaar 2018-2019
Informatie avond 2018-2019
Tussenschoolse Opvang
Privacy wetgeving AVG
GMR
Extra middelen werkdruk akkoord
Vormingsonderwijs






Voorlopig formatieplan 2018-2019
Invulling bewegingsonderwijs volgend
schooljaar
HVO/GVO/IGO
Beleidsplan Social-Emotioneel Leren en
Gedrag
Privacy wetgeving AVG
Jaarkalender schooljaar 2018-2019

Waar sprak de MR inhoudelijk over in het schooljaar 2017-2018
Zoals hiervoor aangegeven is de MR zeven keer bijeengekomen, waarbij een aantal onderwerpen met
zowel een repeterend karakter als onderwerpen met een meer eenmalig karakter is besproken.
Onderwerpen die regelmatig terugkeren zijn onder andere: de GMR, Dalton Kindcentrum, de
trendanalyse, groepsindeling en reglement medezeggenschapsraad en huishoudelijk reglement. Om u
een indruk te geven vindt u in dit verslag een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.
Schooljaarplan
De MR wordt geïnformeerd over het jaarplan van de Markesteen. Dit document is via de website
toegankelijk, naast het schoolplan, jaarverslag en de schoolgids. Het jaarplan komt voort uit het
meerjaren schoolplan. Veel zaken krijgen een vervolg. De hoofditems zijn uitgewerkt. Veel valt onder
kwaliteit van onderwijs, opbrengstgericht werken, dat voor Openbaar Onderwijs Zwolle een breed
aandachtspunt is en blijft. Daarnaast zijn speerpunten Eigenaarschap, 21e eeuwse vaardigheden en
Grenzeloos Maatwerk.
Dalton Kind Centrum
Elk jaar heeft het team een leuke teamdag met leerkrachten, opvang en peuterspeelzaal. Ook de grote
peuterdag werd door alle partijen voorbereid. Groep 8 werd ingezet om de rondleidingen te verzorgen.
Er wordt doorlopend gezocht naar samenwerking. Het Dalton Kind Centrum is een terugkerend
agendapunt.
Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang is ontstaan vanuit het continurooster. Er is een tekort aan kwalitatieve
opvang, het zijn geen pedagogische medewerkers, wat met name bij incidenten merkbaar is. Daarom
lopen er leerkrachten mee, dit werpt zijn vruchten af. Voor ouders is het nog wat onbekend wat er
speelt, dit wordt meer bekend gemaakt. In de nieuwsbrieven is hier aandacht voor geweest. De TSO
heeft aangegeven te stoppen met ingang van schooljaar 2018-2019. De oplossing is gevonden in
samenwerking met Partou. Elke pauze loopt er een pedagogisch medewerker mee in beide pauzes,
aangevuld met ambulante leerkrachten en vrijwilligers.
Passend Onderwijs
De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs worden gevolgd. Wanneer nodig kwam het terug op de
agenda.
Trendanalyse toetsen 2017-2018
Resultaten van begin februari worden toegelicht door de intern begeleider. Over het algemeen erg
tevreden met de behaalde resultaten. Rekenen wordt steeds ‘taliger’ (sommen uit stukken tekst halen).
Meer op richten. Taal goed, spelling gestegen – ingevoerde methode ‘Staal’ lijkt positieve invloed te
hebben op resultaten. Extra aandacht voor werkwoordspelling en focus/werkhouding. Resultaten
eindcito zijn boven het landelijk gemiddelde, tevreden.
Formatie 2017-2018
We vormen 7 groepen, er zijn niet zoveel opties. 1/2a, 1/2b, 3,4, 5, 6/7 en 7/8.
Ouder betrokkenheid
Er is afgelopen jaar een poll uitgezet onder ouders. De uitkomsten hiervan zijn besproken in de MR.
De meningen en reacties lopen sterk uiteen van de ouders. Ouder betrokkenheid is erg belangrijk. Hoe
blijf je dit bereiken? Een mogelijkheid is van de informatie avond af te stappen en een middag met
kinderen te doen. Ook voor het omgekeerd ontwikkelgesprek is veel animo. Mogelijk dit combineren
met een informatiemail met de belangrijkste zaken van het betreffende jaar.
Ten aanzien van de communicatie van ouders in het algemeen: filmpje Gouden Regels, document
samenwerking met ouders.
Er moet een balans komen tussen wat ouders willen en wat we als school kunnen bieden. Sommige
ouders vragen veel en er zijn ouders die je nooit ziet. Ouders komen door het breng protocol minder de
school in. Nadenken over hoe we de ouders weer meer de school in kunnen krijgen. Mogelijk idee om
een ouder-koffieochtend te starten.

Ouderavond MR
Er is een avond geweest van een theatercollectief: interactief theater over opvoedkundige uitdagingen.
De opkomst was redelijk.
Reglement Medezeggenschapsraad & Huishoudelijk reglement
Het reglement MR is vernieuwd. Het is een aantal keren besproken om te komen tot een definitieve
versie. Dit geldt ook voor het huishoudelijk reglement.
Privacywetgeving en AVG
Vanuit OOZ langzame ontwikkeling. Bij de startfoto zijn er dus leerlingen die er niet opkomen, verder
zijn er consequenties voor website en Klasbord. Het blijkt voor leerkrachten ingewikkeld te worden om
spontaan foto’s te plaatsen.
Staking en werkdruk
Extra middelen werkdruk akkoord besproken in team. Dit jaar: gymnastiektijd niet ontdubbelen, levert
tijd op voor leerkracht. Meer inzet vakleerkracht gymnastiek - zorgt voor meer tijd leerkracht voor de
administratieve taken. Iemand aannemen voor 1 dag per week om lessen op te vangen. Daarnaast is
kritisch gekeken naar het aantal benodigde vergadermomenten, deze zijn nu verminderd
(efficiencyslag).
HVO/GVO/IGO
HVO/GVO/IGO wordt een aanbod van gecombineerde lessen. Dit wordt naar ouders groep 4-7
gecommuniceerd in de nieuwsbrief van juni. Boodschap richting ouders: de Markesteen is een
openbare school, wij vinden het voor de brede oriëntatie en ontwikkeling van kinderen van belang
levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden, instanties helpen ons daarbij. Daarom een nieuw
gecombineerd aanbod van lessen in het nieuwe schooljaar.
Bewegingsonderwijs
Er is aantal docenten welke geen bewegingsonderwijs mag geven. Hoe kunnen we dit oplossen?
Steeds meer docenten zonder bevoegdheid om bewegingsonderwijs te mogen geven. Per schooljaar
bekijken op welke manier je dit kunt oplossen. Structurele oplossing zit in opleiden van leerkrachten
maar is een traject van 2 jaar en hier moet ook een docent opvolging in willen geven. Situatie voor
scholen met Sportservice Zwolle (SZ) positief. Meer wijkgericht - SZ ontvangt gemeentelijke subsidie
voor wijksportbeleid. Pilot: gebruik maken van velden ZAC om trainers in te zetten om sporten te geven
ter promotie van hun sport. Bij definitieve vaststelling formatieplan uitgebreide toelichting op het geven
van bewegingsonderwijs.

Opgesteld;
Irene Heuvingh
oktober 2018

