Jaarverslag MR Hendrik van Brederode, schooljaar 2014/2015
Vooraf
Het verslag is kort en bondig opgesteld. Dit om u niet te vervelen met veelal reeds afgedane zaken.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van de Hendrik van Brederodeschool is in het schooljaar 2014/2015 in totaal zes keer bijeen
geweest. De MR bestaat uit vier leden, daarnaast was Tennie Rombout (oud directrice HvB) vaak
aanwezig:
Oudergeleding:

Nancy van Andel (tot juli 2015)
Douwe van den Wall Bake (voorzitter MR)

Personeelsgeleding:

Dick ten Hoopen
Els Vonk

* Sinds augustus 2015 (aanstelling clusterdirectie O2A5) vinden de MR-vergaderingen van de verschillende
scholen in het cluster gelijktijdig plaats.
Wapenfeiten MR
Besluiten
Ø Begroting, jaarplan, activiteitenkalender en schoolgids. Alle stukken zijn op een enkel detail
gewijzigd en vervolgens door de MR goedgekeurd.
Ø

Aanstelling nieuwe clusterdirectie. Clusterdirectie bestaande uit: Frank Balk, Gert Kooman en Wil
Pierhagen (=aanspreekpunt HvB). De MR van de HvB heeft samen met de MR-en van de andere
scholen in het cluster, ingestemd met de voorgenomen aanstelling.

Discussiepunten
Ø

Anders organiseren O2A5. Deze organisatie wijziging heeft ertoe geleid dat Tennie Rombout de
HvB heeft verlaten. Dick ten Hoopen is het dagelijkse aanspreekpunt geworden, Wil Pierhagen is
augustus 2015 het aanspreekpunt in de directie. Veel aspecten zijn zeer transparant besproken in
de MR.

Ø

Nieuwbouw brede school Ameide. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen moet er iets
gebeuren. In de periode 2014/2015 hebben diverse verkennende gesprekken plaatsgevonden
tussen de directie van de HvB (Tennie Rombout, later Frank Balk) en de directie van de Kandelaar.
Uit een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente volgt dat nieuwbouw op het perceel van de HvB
de meest haalbare optie is. Vertrekpunt is het onder een dak brengen van de Kandelaar, de HvB,
de Hummeltjeshoeve (kinderopvang), BSO en de bibliotheek. De wijze van samenwerking tussen
de HvB en de Kandelaar is nog onderwerp van gesprek tussen de directies (vanuit HvB is dat
Frank Balk).

Ø

Sinterklaas en zwarte piet. Door de maatschappelijke discussies omtrent ‘zwarte piet’ is dit
onderwerp ook in de MR besproken.

Acties / initiatieven
Ø Nieuwe deurbeleid. Sinds begin van het schooljaar is er een nieuw deurbeleid. Dit is bedoeld om
meer rust te creëren aan het begin van de schooldag. In december wordt dit geëvalueerd.
Ø

PR / open dag (17 jan. ‘15). De jaarlijkse open dag is – met dank aan inzet van diverse ouders /
OR – goed verlopen. Er waren diverse potentiele nieuwe leerlingen en ouders. Tijdens de open
dag zijn ook enkele nieuwe kinderen ingeschreven.

Ø

Kennismaking (nieuwe) clusterdirectie. In de roerige periode voor de vakantie is het de MR helaas
niet gelukt om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren met de nieuwe clusterdirectie.
Inmiddels heeft de clusterdirectie zich per brief aan alle ouders voorgesteld.

Ø

Docenten zijn niet tevreden over overblijf en pleinwacht. Orde en respect zijn aandachtspunten,
mede als gevolg van een capaciteitstekort. Gelukkig heeft Arina de Groot haar taken als
overblijfcoördinator voortvarend overgenomen van Miranda de Jongh. Wil Pierhagen zal de
aandachtspunten in 2015 nog met het pleinwacht-team bespreken.

Ø

Bijzondere schoolse zaken (onderwijs):
o Start digitale leeromgeving (Engels) groep 6-7-8
o Gastlessen dans en muziek in groep 3 t/m 8
o Engels: start Words en Birds (gestopt met digitale leeromgeving)
o Cito was 536 (net boven landelijk gemiddelde)
* Bovenstaande naast de ‘vaste’ activiteiten als: voorleeswedstrijd, school op seef, excursie
(maritiem museum), Koningsspelen, etc.

Plannen / aandachtspunten 2015/2016
Ø Orde en rust op school: hoe kunnen we de rust op school (nog) verder verbeteren?
Ø Nieuwe brede school: hoe kunnen we onze HvB tijdens de nieuwbouw en in de nieuwe brede
school waarborgen? In oktober/november wordt een inloopavond georganiseerd.
Ø Uitwerking ‘Anders organiseren’: Komen er meer handen voor de klas? Kunnen we zaken
verbeteren?
Ø PR / groeiplan voor de HvB: inzet is om het leerlingenaantal te verhogen naar 100. Wat is hiervoor
nodig?
Tot slot
We staan als school voor een dynamische periode. Het scholencluster waar we van uitmaken én de
aankomende nieuwe brede school in Ameide gaan wellicht leiden tot unieke problemen en kansen. De MR
staat altijd open voor op- en aanmerkingen of suggesties ter verbetering van de HvB. Samen staan we
sterker dan alleen!
Douwe van den Wall Bake – 06-55885337 / wallbake@gmail.com

