Jaarverslag medezeggenschapsraad De Singel – schooljaar 2019-2020
Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van p.c.b.s. De Singel.
Het jaarverslag is bedoeld als verantwoordingsdocument over de activiteiten in
het schooljaar 2019-2020. Allereerst dient het verslag om de MR-leden te
informeren. Daarnaast heeft het tot doel om de achterban – ouders en personeel
– te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben
plaatsgevonden. Tot slot heeft het verslag een informerende functie richting
Stichting De Waarden waar de school bestuurlijk deel vanuit maakt.
Samenstelling MR
Het schooljaar 2019-2020 is de MR voortgezet met een bezetting, bestaande uit
de volgende leden:
-

Pauline van Bohemen, lid van de MR en afgevaardigde namens het
personeel;
Marinka de Ridder , lid van de MR en afgevaardigde namens het
personeel;
Dita den Hollander, lid van de MR en afgevaardigde namens het
personeel;
Nadia van der Meer, afgevaardigde namens de ouders (heeft het
voorzitterschap overgenomen van Barbara van Gelderen);
Eveline Bouwense, afgevaardigde namens de ouders;
Marjan Marijnissen, afgevaardigde namens de ouders;
Loeky Wijling heeft als schooldirecteur een adviserende en toelichtende
taak vervuld.

Besproken onderwerpen
Dit zijn de belangrijkste onderwerpen/ besluiten van het afgelopen schooljaar
Thema’s die besproken zijn in de periode tot Corona
- Communicatieplan. Er zal een enquête zal naar ouders verstuurd worden
om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van ouders op dit gebied.
Dit is tijdens de Corona on hold komen te staan en zal dit schooljaar
verder opgepakt worden.
- Schoolplan. Het document is voor 4 jaar opgesteld, maar zal ieder jaar
bijgesteld worden en ook door de MR worden beoordeeld. MR stemt in
met het huidige schoolplan en staat achter het voorstel om het als levend
document te gaan hanteren.
- Schoolgids/website. Er wordt gekeken hoe de schoolgids op een andere
manier vorm gegeven kan worden, meer aansluitend bij de huidige tijd.
Ook ligt er op stichtingsniveau een opzet voor een nieuwe website, zodat
ook de website van De Singel vernieuwd kan worden. De nieuwe website

-

-

laat echter lang op zich wachten, en heeft tijdens de Corona ook geen
prioriteit gehad. Een promotiefilmpje voor de school is wel in de maak.
Nieuwe school. Er is een stuurgroep geformeerd en de uitvoering van het
haalbaarheidonderzoek is gaande. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal dit
thema weer meer prioriteit krijgen. De MR van De Singel en De Willem de
Zwijger hebben het voornemen weer met elkaar af te stemmen.
Er is gebrainstormd hoe binnen de school de ouderparticipatie verder
verhoogd kan worden door gebruik te maken van talenten van ouders. Dit
zal in het schooljaar 2020-2021 verder opgepakt worden.
Meer inzichtelijk maken sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen.
Alle scholen binnen de Stichting zullen naast Zien signalering (gericht op
sociaal emotionele ontwikkeling) ook 1x per jaar WMK (werken met
kwaliteit) lijst invullen om op schoolniveau bevindingen beter te kunnen
vergelijken. Geadviseerd is om de sociaal-emotionele ontwikkeling als
blijvende focus te behouden in de 10-min gesprekken (naast didactische
ontwikkeling). De aandachtspunten uit de signaleringsvragenlijsten
zullen hierin meegenomen worden. De resultaten van de lijsten op zich
zullen niet gedeeld zullen worden met ouders. Kwink nieuws zal in de
nieuwsbrief opgenomen worden om de transfer naar thuis te vergroten.

1. Corona
Het een groot gedeelte van het schooljaar werd in beslag genomen door
Corona. De MR is ontzettend trots op hoe het team, de ouders, de
kinderen, en de directeur zich door deze tijd heen geslagen hebben en
samengewerkt hebben. Als gevolg van de Corona kwamen veel zaken op
de achtergrond te liggen, en lag de focus op het zo goed en veilig mogelijk
bieden van onderwijs aan de leerlingen.
De MR heeft in deze periode op de achtergrond een adviserende rol gehad
(protocollen, informeren van ouders etc, herstart fysiek onderwijs) en
getracht zo veel mogelijk geluiden van ouders en kinderen over te
brengen naar school. De vergaderingen van de MR hebben doorgang
gekregen via Teamsvergaderingen.
Eén van de veranderingen die Corona met zich meegebracht heeft, is dat
De Singel net als vele andere scholen met een continurooster gewerkt
heeft. Dit werd door veel ouders als prettig ervaren. Dit maakt dat er
besloten is om in het schooljaar 2020-2021 een onderzoek onder ouders
en leerkrachten te starten naar het eventueel wijzigen van de lestijden
voor de langere termijn.
2. Formatie / krimpleerlingenaantal
In het schooljaar 2018-2019 is de formatie lastminute rond gekomen, als
gevolg van een aantal leerkrachten die tegen het eind van het schooljaar
hun dienstverband opgezegd hadden. Het was een moeilijke opgave om
de formatie alsnog rond te krijgen, maar het is de directeur op de laatste
schooldag wel gelukt. Deze situatie was echter voor niemand prettig en
wenselijk. Vanuit de MR is de vraag gesteld hoe mogelijk voorkomen kan
worden dat een vergelijkbare situatie zich herhaalt. Dit is niet helemaal te
voorkomen, en mobiliteit aanvragen is altijd mogelijk en prima. Enige wat
een directeur aan teamleden kan vragen is om eventuele

mobiliteitsplannen eerder kenbaar te maken, zodat hier mogelijk eerder
op geanticipeerd kan worden. Dit is afgelopen schooljaar opgepakt door
de directeur.
Echter aan het eind van het schooljaar bleek dat De Singel 2,0 FTE moest
bezuinigen als gevolg van een grootschalige bezuiniging op
stichtingsniveau vanwege krimp in leerlingenaantal in de regio. Deze
bezuiniging in deze vorm was niet eerder aangekondigd, waardoor de
banen van de drie leerkrachten, die afgelopen schooljaar gestart waren op
de Singel, plotseling onder vuur lagen. En er combinatiegroepen gevormd
zouden moeten gaan worden. Aangezien het de wens van de directeur en
de teamleden was om de leerkrachten wel te behouden voor De Singel, is
in overleg met de MR gezocht naar mogelijkheden. Een van de
mogelijkheden was om het restant van de fusiegelden hiervoor in te
zetten. De MR heeft ingestemd met dit voorstel vanwege meerdere
redenen:
o Los van hun bekwaamheden is het wenselijk om de leerkrachten te
behouden, aangezien er binnen enkele jaren meerdere
leerkrachten op De Singel zijn die de pensioengerechtigde leeftijd
bereiken.
o Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen zo combinatiegroepen nog
voorkomen worden, en homogene groepen behouden blijven.
o Door het inzetten van de fusiegelden is er ruimte om een
onderzoek te starten naar de haalbaarheid van andere
onderwijsconcepten op De Singel, passend bij de krimp in
leerlingenaantal. Dit onderzoek zal in het schooljaar 2020-2021
opgestart worden, waarin de leerkrachten meegenomen worden in
het ontwikkeltraject.
De aanvraag voor het inzetten van de fusiegelden is ingediend bij het
bestuur en goedgekeurd. Vanuit de MR is meegegeven om de
communicatie met ouders, omtrent het onderzoek naar andere
onderwijsconcepten, vanaf de start goed op te zetten.
3. Afscheid MR leden
Aan het eind van vorig schooljaar zijn Dita en Marjan uit de MR getreden.
Wij bedanken hen voor hun waardevolle bijdrage van afgelopen jaren. Er
zullen geen nieuwe leden toetreden. Vanuit de GMR en bestuur is bepaald
dat een MR van een school tot 200 leerlingen kan bestaan uit 2 ouders-2
leerkrachten. Kijkend naar het leerlingaantal van De Singel is het
afdoende om de MR voort te zetten met twee afgevaardigden van de
leerkrachten, en twee afgevaardigden van de ouders.
Tenslotte
Ook het volgende schooljaar stelt de MR zich weer positief maar kritisch op ten
aanzien van de ontwikkelingen van De Singel.

Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan
niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen.
Wij zijn te bereiken via het emailadres van de MR (mr.singel@dewaarden.nl) of
telefonisch op het nummer 06-42337389 (Nadia) of 06-42101954 (Eveline)

