Medezeggenschapsraad
Jaarverslag schooljaar 2018-2019
Leden MR
De samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) was in schooljaar 2018 - 2019 als volgt:
Personeelsgeleding
Margret van den Berg
Erin van Duren

Locatie
De Leilinde
De Leilinde

Ellen Menheere
Pieta Mos
Hester Rook

De Knotwilg
De Knotwilg
De Knotwilg

Oudergeleding
Marieke Brouwer
(plaatsvervangend voorzitter)
Margreet de Korte (voorzitter)
Melanie Verboon
Sonja Verschuren

Locatie
De Leilinde
De Leilinde
De Knotwilg
De Knotwilg

Ellen Menheere , Pieta Mos en Hester Rook hebben de eerste helft van het schooljaar als
personeelsgeleding van De Knotwilg deelgenomen aan de MR. Nadieh van der Teen en Dianne de
Vries hebben dit de tweede helft van het schooljaar overgenomen. Nadieh zal vanaf het nieuwe
schooljaar officieel lid zijn van de MR. Dianne ziet af van deelname, maar wil wel in het nieuwe
schooljaar blijven deelnemen tot een nieuw personeelslid zich heeft aangemeld. Ook onder de
oudergeleding heeft Melanie aangegeven ermee te willen stoppen vanaf het nieuwe schooljaar.
Ester van Wijngaarden en Marian van der Harst hebben zich kandidaat gesteld voor de oudergeleding
van De Knotwilg.
Omdat de structuur en leiding van de scholen per 1 januari 2020 gaat veranderen, splitst de MR zich
in twee deelraden: MR Deelraad De Knotwilg en MR Deelraad De Leilinde. Op korte termijn zal er een
nieuwe werving plaatsvinden voor verschillende posities binnen de MR.
Vergaderingen
De MR heeft afgelopen jaar zeven keer vergaderd. Vanuit de oudergeleding heeft Margreet zich
kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van de MR. Alle MR leden hebben hiermee ingestemd. Tot op
heden zijn de notulen per toerbeurt gegaan en is er nog geen secretaris aangesteld. Het is van groot
belang voor de MR dat bij de nieuwe deelraden een voorzitter en secretaris wordt aangesteld.
De rol van penningmeester wordt ongewijzigd niet ingevuld, dit houden we ongewijzigd (zie
huishoudelijk reglement).
De overleg structuur is dit schooljaar deels veranderd (op aanraden van het AOB). Er is een
overlegvergadering met directie en een MR vergadering zonder directie. De MR heeft voorafgaand
aan de overlegvergadering een vooroverleg. Vic Michielse was namens de directie aanwezig bij de
vergaderingen. Hij heeft de MR geïnformeerd over nieuws met betrekking tot
directieaangelegenheden en algemene zaken en is onze gesprekspartner namens de directie.
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Bestuur (OPOPS)
Als interim bestuurder werd Jan-Paul aangesteld met als opdracht de onvoldoendes van het bestuur
uit het Inspectie rapport weg te werken. Daarnaast was de opdracht om de kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur op orde te krijgen. Hiervoor hebben nulmetingen (audits) plaatsgevonden op alle
aangesloten scholen, waaronder De Knotwilg en De Leilinde. Daarnaast is het bestuursorgaan zelf
ook veranderd.
GMR
De GMR heeft zich het afgelopen jaar met een aantal grote zaken bezig gehouden. Allereerst de
herstelopdracht van het OPOPS bestuur naar aanleiding van het inspectierapport.
Daarnaast is een nieuw allocatiebeleid opgesteld waarbij OPOPS nu negen eigen scholen telt met
ieder een eigen directeur en begroting. Ook is de GMR als orgaan veranderd in een ‘’Kennis GMR’’.
Voor verdere informatie over de GMR kunt u terecht op de website van OPOPS/GMR.
Algemene Onderwijs Bond (AOB)
We zijn lid geworden van AOB. Hier kunnen we begeleiding krijgen bij het uitvoeren van onze taak als
MR. Ook hebben we in januari een startcursus gehad van de adviseur van de AOB. Planning dat we
hier een vervolg aan geven per schooljaar. Deze avond is door MR leden als positief ervaren. Het gaf
een duidelijk beeld wat de taken zijn van de MR. Er is nu een duidelijk jaarplan opgesteld waaruit
ieder jaar gewerkt kan worden.
Tevredenheidsonderzoeken
In de rapporten van beide locaties is beschreven in welke mate ouders, leerlingen en teamleden
tevreden zijn over hun school. Hierbij zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. In het
totaal overzicht zijn ouders, leerlingen en teamleden positief tot zeer positief. De MR heeft vanuit de
tevredenheidsonderzoeken een aantal punten benoemd naar directie, die meegenomen gaan
worden in de schoolplannen van beide locaties. Hiervoor is vanuit de MR de werkgroep Schoolplan
samengesteld, bestaande uit ouder- en personeelsgeleding.
Auditrapporten
Op 14 december heeft er een nulmeting op De Leilinde plaatsgevonden en 25 januari op De Knotwilg.
De rapporten waren positief met enkele aandachtspunten. Voor deze aandachtspunten worden
momenteel verbeterplannen geschreven. MR als de werkgroep gaat aan de hand van het
verbeterplan vinger aan de pols houden en zal kritisch de ontwikkelingen volgen.
Door deze audits heeft OPOPS 1 jaar uitstel gevraagd aan de inspectie voor het schrijven van de
nieuwe schoolplannen. Doel is dat de nieuwe schoolplannen op De Leilinde en De Knotwilg per 092020 in werking gaat treden. Als addendum voor het schooljaar 2019/2020 blijft het huidige
schoolplan in werking.
Verbouwing Knotwilg
De aanvraag voor de bouwvergunning van vier extra lokalen is tijdelijk ‘’on hold’’ geweest in verband
met aanpassingen in de aanvraag. In maart is de vergunning uiteindelijk door de gemeente
afgegeven. Omdat de aanbesteding 50% hoger is uitgevallen dan het beschikbare budget, is de
interim bestuurder in gesprek gegaan met de gemeente.

Nieuwe directeur De Leilinde
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Emmy heeft aangekondigd per januari 2020 met pensioen te gaan. Met het nieuwe beleid van OPOPS
om op iedere school een directeur te benoemen is er een vacature hiervoor op De Leilinde uitgezet.
Na een procedure van werving en selectie is het Louise Witvliet die de directeurstaken per januari
2020 gaat uitvoeren.
Met het benoemen van eigen directeur op De Leilinde heeft er tevens voor gezorgd dat de MR leden
besloten hebben om de MR te gaan splitsen in twee deelraden. De MR volgt hierbij het advies van
externen. De MR blijft bestaan, maar de deelraden gaan als zelfstandige organen aan de slag met
ingang van 1 januari 2020. Voor zaken die voor één school van belang zijn, neemt de deelraad dan
zelfstandig besluiten. Er zullen naar verwachting geen school overstijgende beslissingen meer
genomen hoeven te worden.
Formatie
De MR is geïnformeerd over de overwegingen binnen de formatie op beide locaties. De
personeelsgeleding heeft instemming gegeven op het huidige voorstel.
Tot slot
Wist u dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn? Als u deze een keer wilt bezoeken, bent u van
harte welkom. Ook als u vragen heeft of een onderwerp voor agenda heeft, horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Personeels- en oudergeleding MR

