Schooljaar 2015-2016

Jaarverslag MR de Hobbendonken
Johan van de Minkelis

Inleiding
Via dit jaarverslag leggen wij als MR verantwoording af voor onze activiteiten. Wij maken dit
verslag per schooljaar. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit verslag kunt u ons
bereiken via ons e-mailadres: mr@hobbendonken.nl of aan ons persoonlijk.
De MR is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de
belangen van kinderen, ouders en teamleden te vertegenwoordigen bij het bestuur. De MR
bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De MR denkt en beslist mee over zaken op
schoolniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft
daartoe regelmatig met de directie en het schoolbestuur. Dit overleg gaat over de besteding van
geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders een bijdrage
leveren aan de school.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directeur en er zijn zaken zoals verandering
van het rooster waar de MR instemmingsrecht heeft. Het is van groot belang dat wanneer er
zaken zijn die ouders/verzorgers bezighouden zij contact opnemen met de MR. Deze zaken
kunnen dan binnen de MR geagendeerd worden.
Van belang om te vermelden dat het grootste gedeelte van de MR vergadering openbaar is en
dat ouders/verzorgers aanwezig mogen zijn als toehoorder.
In dit jaarverslag is een samenvatting te vinden van de belangrijkste punten uit het afgelopen
schooljaar.

Bezetting
Tijdens het schooljaar 2015-2016 bestond de MR uit vijf leden, drie ouders en twee teamleden.
Er is lange tijd gekeken naar de mogelijkheid om een derde teamlid voor de MR te vinden.
Echter met de nieuwe cao voor de leerkrachten bleek dit onmogelijk en is besloten met ingang
van het schooljaar 2016-2017 verder te gaan met vier leden.
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Voorzitter: Johan van de Minkelis



Vice voorzitter: Nienke van de Meulengraaf-Wilhelm



Secretaris: Lotta Hamerling-Wijn



Penningmeester: Bregje Lommen



Lid: Gerry van Zanten

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Lotta Hamerling haar taken binnen de MR
beëindigen. Zij zal actief blijven binnen de stichting van St Christoffel binnen de raad van
toezicht.
De directeur, Henk Verhoeven woont het grootste gedeelte van de vergaderingen bij. Hij heeft
hierin een adviserende rol en brengt tevens punten in (bv de begroting van de school). Indien er
vanuit de MR vragen zijn worden deze door de directeur indien mogelijk direct beantwoord.
De GMR is de overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle scholen van de stichting St.
Christoffel. De Hobbendonken wordt vertegenwoordigd door Jose van Leeuwen als teamlid en
Eline Visser als ouderlid.

Continurooster
Voor het eerst is er in het schooljaar 2015-2016 sprake geweest van een continurooster. Na een
ouder raadpleging is er gekozen voor vier gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag. De
tevredenheid zal in het schooljaar 2016-2017 gemeten worden door middel van een enquête. Na
enige aanpassingen van het beleid omtrent de regels van de TSO lijkt de verandering gunstig uit
te vallen. Ook de tevredenheid van de kinderen zal gemeten worden.

Citotoets
De MR heeft toestemming verleent om met de ingang van dit schooljaar de Citotoets van groep
acht te vervangen door de toets van IEP. In het directeurenberaad is hier uitgebreid overleg over
gevoerd om tot een stichting breed beleid te komen. Men heeft de indruk dat er beter voor IEP
gekozen kan worden omdat deze toets van een betere kwaliteit is en de citotoets teveel onder
invloed van de staat verkeerd.
Het voortgangssysteem en de entreetoets van cito in groep 7 zijn wel behouden.
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Schoolgebouw
In dit schooljaar zijn de laatste verbouwingen en onderhoud verricht aan het schoolgebouw. Op
28 januari 2016 is de school officieel heropend in het bijzijn van de wethouder en diverse
media.

Begroting
De begroting van 2015-2016 is sluitend geworden. Voor het komend schooljaar is er een wat
ruimere begroting opgesteld. Voor een uitgebreider verslag van de bespreking van de begroting
verwijzen wij u naar de notulen van de MR vergaderingen.

Schoolvakanties
Met de ingang van het nieuwe rooster zijn ook alle schoolvakanties voor onder -en bovenbouw
gelijk. Met de gelijktijdige ingang van de nieuwe cao is er minder ruimte voor extra
studiedagen. Het vakantierooster wordt in principe door de GMR op stichtingsniveau
behandeld.

Leerlingenaantal
Op de teldatum van 1 oktober 2016 zullen we 197 kinderen op school hebben. Dat zijn er 13
meer dan in 2015. De verwachting is dat er met de nieuwe aanmeldingen voor 2017 een verdere
stijging te verwachten valt. Dit betreft zowel gezinnen van een andere school afkomstig als
nieuwe gezinnen.

Nieuwe leerkracht
De oudergeleding heeft deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor het aantrekken van een
nieuwe leerkracht die volgend schooljaar voor groep 5 zal staan. De keuze is gevallen op
Moniek Steenbakkers uit Schijndel.
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Samenwerking met de oudervereniging
Ook dit schooljaar vinden de vergaderingen van MR en oudervereniging op dezelfde datum
plaats. Aan het eind van de MR vergadering schuift de voorzitter aan bij de oudervereniging om
zo nodig enkele punten te melden in deze vergadering. Ook de oudervereniging is direct in de
gelegenheid om zaken die onder de ouders/verzorgers leven voor te leggen aan de MR.

Tot slot
In dit jaarverslag vindt u alleen de meest belangrijke besluiten. Voor uitgebreidere
verslaglegging of bij vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de vergadering.

Boxtel, 16 november 2016
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