JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2017-2018
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD G.A. DE RIDDERSCHOOL
In het schooljaar 2017-2018 is de medezeggenschapsraad (MR) 6 keer in vergadering
bijeengekomen. De vergaderingen, die openbaar zijn, worden altijd bijgewoond door de
voorzitter van de Ouderraad (OR) en een van de namens onze school afgevaardigden in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De volgende onderwerpen zijn in dit schooljaar aan de orde geweest:







Nieuwe opzet van het Schooljaarplan;
Visie IKC;
Huisvesting van de school;
Begroting Steunstichting en hoogte vrijwillige ouderbijdrage;
Schoolondersteuningsprofiel;
Werkdrukverlagende maatregelen.

De personeelsgeleding van de MR stemde in de vergadering van 30 mei in met de formatie voor
het schooljaar 2018-2019, inclusief de uitbreiding van de formatie vanwege het door de Minister
beschikbaar gestelde geld voor werkdrukverlagende maatregelen. Verder heeft de
oudergeleding van de MR in de vergadering van 17 juli ingestemd met de inhoud van de
schoolgids.

SAMENSTELLING VAN DE MR
Aan het begin van het schooljaar bestond de oudergeleding van de MR uit Martin Zwiers
(voorzitter), Rien van Kesteren (secretaris) en Esmée Nordholt. Esmée heeft in de loop van het
schooljaar afscheid genomen van de MR. In haar plaats is Yvonne Frankema door de ouders
verkozen tot lid.
De personeelsgeleding bestond aan het begin van het schooljaar uit Wessel Walles, Ella Stel en
Margreet Welbergen. Ella heeft wegens een gewijzigd takenpakket op school haar werkzaamheden voor de MR beëindigd. In haar plaats is Anneke Boer door het personeel tot lid verkozen.

SCHOOLJAARPLAN 2017-2018
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het schooljaarplan in een nieuw jasje gegoten. Extra
thema voor dit jaar is Visievorming op de ontwikkeling van het IKC en de doorgaande lijn van 0
tot 12. Ook de keuze voor nieuwe methoden voor de zaakvakken is hieraan te koppelen. De visie
op wat voor school de G.A. de Ridderschool wil zijn, bepaalt de doelstellingen die in de
schooljaarplannen tot uiting komen. Het schooljaarplan 2017-2018 markeert een omslag van
centraal geregelde zaken binnen de Stichting Kits Primair naar een meer op maat gesneden
beleid op onze eigen school. De MR monitort en evalueert de realisatie van de doelstellingen
gedurende het schooljaar.

HUISVESTING
Onze school groeit. En groeit ook harder dan in de prognoses van de gemeente is voorzien. Het
schoolgebouw van de Harm Smeenge staat daarentegen voor een deel leeg. Dit leidt tot een
aantal uitdagingen: zijn er voldoende lokalen? Is er voldoende buitenruimte van de benodigde
kwaliteit? Huisvesting van de instroomgroep? Speellokaal? Personeelskamer? Klimaatbeheersing in de units? Hygiëne in de school? De huisvesting van het basisonderwijs in de
gemeente Midden-Drenthe is (helaas) niet de verantwoordelijkheid van de schooldirectie maar
van de gemeente. De MR realiseert zich dit, maar blijft uiteraard wel in gesprek met de directie
om zo richting de gemeente een duidelijk geluid te laten horen.

BEGROTING STEUNSTICHTING EN HOOGTE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Met de voorzitter van de Ouderraad is regelmatig overleg geweest over de begroting van de
Steunstichting en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De (aanvullende) activiteiten die
de school afneemt uit het Lifestyle-programma kunnen op termijn voor een knelpunt in de
begroting zorgen. De helft kan betaald worden uit de opbrengsten van het oud-papier. De andere
helft (nu nog) uit de reserve die is overgebleven na opheffing van de tussenschoolse opvang. Op
termijn zullen we met elkaar moeten nadenken over een hogere ouderbijdrage of over een
andere, goedkopere, invulling van het Lifestyle-programma. Dit gaat echter niet gebeuren
voordat we goed zicht hebben op de effectiviteit van de Lifestyle-activiteiten.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP)
Het schoolondersteuningsprofiel – het document waarin is vastgelegd welke ondersteuning onze
school kan bieden in het kader van de Wet Passend Onderwijs – is ook dit schooljaar weer met
de MR besproken. Het document is grotendeels bovenschools vastgesteld. Op zich is dat logisch
aangezien veel dingen die in het SOP staan, op dat niveau geregeld zijn. De MR mist hier en daar
nog wel een stukje concrete invulling voor onze eigen school. Overigens is het aantal leerlingen
dat ondersteuning nodig heeft en het aantal verwijzingen naar bijzonder onderwijs gelukkig al
een flink aantal jaren stabiel en relatief laag. Dat neemt niet weg dat de concrete invulling van
het SOP ook het komende schooljaar op de agenda van de MR zal verschijnen.

WERKDRUKVERLAGENDE MAATREGELEN
Door de Minister is aan het basisonderwijs geld beschikbaar gesteld voor werkdrukverlagende
maatregelen. Waar dit geld aan besteed wordt, is aan het personeel van de school. De MR moet
besluiten of ze instemming verlenen op de besteding van het geld. De peroneelsgeleding is
akkoord gegaan met het aantrekken van een extra leerkracht waardoor de leerkrachten
periodiek ontlast kunnen worden en meer tijd krijgen voor diverse noodzakelijke aanverwante
werkzaamheden.

