Jaarverslag medezeggenschapsraad DKC De Markesteen 2018-2019
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 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 2018-2019. 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. Daarnaast is de
directeur aanwezig 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 - Ilbrink
Henk Jager
Wouter Ekelmans
Jolanda Venema (voorzitter)

Personeelsgeleding
Irene Heuvingh
Saskia Oosterbaan
Nathalie Vogelzang
Roelien Zijlma

Vertegenwoordiger van het bestuur: directeur Jorien Griffioen.

Vergaderschema
In het schooljaar 2018-2019 kwam de medezeggenschapsraad 7 keer bijeen, waarop
de navolgende agendapunten zijn besproken:
20 september

30 oktober

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trendanalyse n.a.v. laatste toets
periode
AC Penningmeester
Definitief vaststellen Werkplan MR
2018-2019
Schoolgids
Bestuurstoezicht inspectie
Ouder cie Partou (rol)
Ouderbetrokkenheid
(T) Dalton Kind Centrum
(T) GMR

(T) Dalton Kind Centrum
(T) Passend Onderwijs: ontwikkelingen
(T) GMR
Schooljaarplan 2018-2019
Begroting 2019
Ziekteverzuim
Ouderavond MR
Jaarverslag MR 2017-2018
AVG
TSO

12 december

11 februari

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

(T) Dalton Kind Centrum
(T) GMR
Passend Onderwijs: ontwikkelingen
HVO/GVO/IGO
Begroting 2019
Professioneel statuut

Vakantierooster 2019-2020
Verkiezingen MR - procedure
Jaarrekening AC gelden 2018
(T) Dalton Kind Centrum
(T) GMR
Visitatie (erkenning kdc)

11 april

28 mei

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

(T) Dalton Kind Centrum
(T) GMR
Voorlopig formatieplan 2019-2020 icm
Passend onderwijs
Trendanalyse n.a.v. laatste toets
periode
TSO

25 juni
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(T) Dalton Kind Centrum
(T) GMR
Vaststellen formatieplan 2019-2020
Jaarkalender schooljaar 2019-2020
Informatie avond 2019-2020
Visitatie (erkenning kdc)
Afscheid/ welkom MR leden

(T) Dalton Kind Centrum
(T) Passend Onderwijs: ontwikkelingen
(T) GMR
Voorlopig formatieplan 2019-2020
Ziekteverzuim
Concept Werkplan MR 2019-2020
Jaarkalender schooljaar 2019-2020
AVG

Waar sprak de MR inhoudelijk over in het schooljaar 2018-2019
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, 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 teamdag met leerkrachten, opvang en peuterspeelzaal. Ook de grote
peuterdag werd door de partijen gezamenlijk voorbereid. Groep 8 werd ingezet om de rondleidingen te
verzorgen. Er wordt doorlopend gezocht naar samenwerking. Het Dalton Kind Centrum is een
terugkerend agendapunt.
Dit jaar hebben we samen een eerste gezamenlijke visitatie voorbereid. Op 9 april is er een proefvisitatie
geweest, we zijn gevisiteerd door KPZ-studenten. Op 25 juni is er een officiële visitatie geweest waarbij
wij het zesde Dalton Kindcentrum van Nederland zijn geworden. We hebben een verlenging gekregen
van 5 jaar. Er is als ontwikkelpunt uitgekomen dat we aan de slag moeten met het eigenaarschap bij
leerlingen.
Tussenschoolse opvang
Elke pauze loopt er een pedagogisch medewerker mee in beide pauzes, aangevuld met ambulante
leerkrachten en vrijwilligers. Er is soms nog wat winst te behalen op het gebied van conflicten oplossen.
Hierover is regelmatig overleg met de TSO, ook naar aanleiding van de nieuwe SEL methode Kwink.
Passend Onderwijs
Zorg lijkt toe te nemen. Dit onderwerp komt regelmatig terug op de agenda.
Trendanalyse toetsen 2018-2019
Resultaten van juni 2018 en januari 2019 worden toegelicht door de intern begeleider. Rekenen wordt
steeds ‘taliger’ (sommen uit stukken tekst halen). Er is een wat dalende lijn te zien. We plegen
interventies door de vraagstelling met de kinderen van te voren wat te oefenen. Ook wordt er gekeken
naar de manier van instructie geven (EDI). Spelling gestegen – ingevoerde methode ‘Staal’ lijkt
positieve invloed te hebben op de resultaten. Extra aandacht voor werkwoordspelling en
focus/werkhouding. Begrijpend lezen is stabiel. De CITO’s worden klassikaal nabesproken.
Formatie 2018-2019
Er is dit schooljaar na de meivakantie een derde kleutergroep gestart met de jongste leerlingen. Groep 3
is verhuisd naar boven. We vormen 7 groepen, er zijn niet zoveel opties. 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5/6, 6/7 en 8.
Ouderbetrokkenheid
Voor het omgekeerd ontwikkelgesprek is veel animo. Dit combineren we met een informatiemail met de
belangrijkste zaken van het betreffende jaar.
Ten aanzien van de communicatie van ouders in het algemeen: ze ontvangen het filmpje met ‘de Gouden
Regels’ en het document ‘samenwerking met ouders’. Er vindt regelmatig een koffieochtend plaats en er
zijn periodieke nieuwsbrieven. Tevens vindt communicatie met ouders plaats via Klasbord, later in het
schooljaar vervangen door Parro. Ouderbetrokkenheid bij hulpgroepen valt nog steeds tegen.

Ouderavond MR
Er is dit schooljaar geen ouderavond georganiseerd omdat het animo te gering was.
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.
Verkiezing MR oudergeleding
Jolanda Venema neemt afscheid van de MR. Henk Jager is niet herkozen. Er sluiten 2 nieuwe MR-leden
aan. Mieke Boon en Arjan Bruins.
Levensbeschouwend onderwijs
Vanaf dit schooljaar participeert iedereen in dit onderwijs. Het betreft een pilot tussen de school en de
verschillende docenten. Er wordt een groter levensbeschouwelijk palet aangeboden in kleine groepjes.

Opgesteld;
Roelien Zijlma en Saskia Oosterbaan
September 2019

