Jaarverslag schooljaar 2018-2019 MR de Groeiplaneet.

Gedurende het schooljaar 2018-2019 heeft de MR de volgende samenstelling gehad.
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De Mr heeft zich gedurende schooljaar 2018-2010 vooral bezig gehouden met de
volgende onderwerpen;
-

Renovatie/nieuwbouw
Leerlingrapport
Schooltijden
Formatie
Protocollen/methodes
Vormgeving van onze Mr
Schoolplan
Directie
Communicatie
Begroting
Visie van de school
Zorgplan

Renovatie/nieuwbouw:
De MR heeft verschillende stappen ondernomen mbt de nieuwbouw. De renovatie is
van de baan geschoven door financiële redenen. De MR heeft meerdere brieven
gestuurd naar bestuur en gemeente met vraag tot nieuwbouw. Er is een nieuw
nieuwbouw plan opgesteld en deze moet door de gemeente goedgekeurd worden. Er
wordt gekeken naar locatie en invulling. Schooljaar 2019-2020 blijft de MR dit
monitoren.

Leerling-rapport:
De invulling van het leerling-rapport zorgt nog voor onvrede bij zowel ouders,
leerlingen en leerkrachten. Ook het meegeven op de laatste schooldag voor de

zomervakantie is niet als positief ervaren. Schooljaar 2019-2020 komt het leerlingrapport weer terug op de agenda. De oudergeleding van de MR heeft aangedrongen
op een teambijeenkomst over de gesprekstechnieken. Deze moeten meer op een lijn
komen. Ook moet voor alle leerkrachten duidelijk zijn wat de kleuren betekenen van
het rapport en hoe deze aansluiten bij de kleuren van de methode toetsen uit
Parnassys. Hierin is nog te veel verschil per leerkracht zichtbaar.

Schooltijden:
Schooltijden blijven voorlopig ongewijzigd. MR is op de hoogte van de puzzel die het
met zich meebrengt voor het invullen van de pauze tijden van de leerkrachten. Echter
is de MR van mening dat het voor nu verstandig is om geen grote veranderingen
meer door te voeren. Achter de schermen wordt gekeken hoe de pauzes op te
vangen.

Formatie:
De formatie is een jaarlijks terug kerend onderwerp in het jaarverslag van de MR. Op
basis van het leerlingaantal wordt er elk jaar opnieuw bepaald hoeveel FTE’s een
school mag inzetten. De MR heeft advies mogen geven over de invulling en verdeling
van de groepen. De Mr heeft instemming verleend aan het Formatie plan voor
schooljaar 2019-2020.
Aandachtspunt is het groeiende lerarentekort in het land. Ook op de Groeiplaneet
gaat dit te kort zich steeds meer manifesteren. De invalpoule van BLICK is leeg.
Inmiddels zijn we zover dat we er in de toekomst waarschijnlijk niet aan gaan
ontkomen dat er klassen naar huis gestuurd moeten worden. De dubbele bezetting
van groep 3 zoals nu in het formatieplan is opgenomen is dan ook onder
voorbehoudt van ziekte en afwezigheid van leerkrachten in het schooljaar.

Protocollen/methodes:
School heeft onderzoek gedaan naar een nieuwe reken- en Engels- methode.
De MR heeft hierover uitleg gekregen en advies mogen geven. De Engelse methode
Groove me zal voor de hele school in september 2019 geïmplementeerd worden. De
rekenmethode Getal en Ruimte Junior wordt in de groepen 1 tot en met 6 ingevoerd.
De huidige groepen 7 en 8 blijven werken met de oude rekenmethode. Dit omdat het
voor deze groepen een te grote verandering wordt, gezien de tijd dat zij nog op de
Groeiplaneet zullen zitten.

Vormgeving MR:
In de MR zijn er dit jaar wat wisselingen geweest in de ouder vertegenwoordiging.
Oscar Suijk is vervangen door Debby Mozes en voor Birgit van der Pennen komt er
in het schooljaar 2019-2020 een vacature. In de personeelsgeleding komt er voor
Irene Both in het schooljaar 2019-2020 een vacature.
Door de wisselingen in de samenstelling zal de MR in het schooljaar 2019-2020 weer
opnieuw vormgegeven moeten worden. De taken zullen opnieuw verdeeld worden en
er zal opnieuw besproken worden wat voor MR wij willen zijn. De intentie is wel om
voort te borduren op de ontwikkelingen die wij als MR afgelopen jaar hebben
gemaakt.

In maart 2019 is er een procesbegeleider medezeggenschap aangeschoven tijdens
de vergadering. Deze is op verzoek van BLICK uitgenodigd om meer verbinding te
krijgen tussen de GMR en het bestuur en tussen de GMR en de MR-en van de
verschillende scholen. Dit omdat niet alle scholen meer vertegenwoordigd zijn in de
GMR en omdat de communicatie tussen de GMR en het bestuur niet soepel verloopt.
Hieruit zijn verschillende acties ontstaan zoals het vernieuwen van het
medezeggenschaps-regelement en het aanpassen van ons huishoudelijkregelement.

Schoolplan:
Het vierjaren schoolplan loopt in 2019 af. Deze wordt in schooljaar 2019-2020
opnieuw geschreven. Het oude schoolplan is geëvalueerd.

Directie:
Rosa Houweling (adjunct-directrice) stopt op de Groeiplaneet er zal geen nieuwe
adjunct terug komen. De Groeiplaneet zal voortaan alleen nog één directie lid
hebben. Mary Mourik blijft directrice van de Groeiplaneet

Communicatie:
Door middel van een open communicatie tussen MR en Directie heeft de MR het
punt communicatie kunnen waarborgen. Ook de communicatie met de achterban van
de MR verloopt nu beter. Door middel van stukjes in de nieuwsbrief is er meer
openheid over wat de MR doet. Ook het openstellen van de notulen op de website
geeft meer inzicht voor de achterban. Daarnaast heeft de MR een grote adviserende
rol gespeeld in de communicatie tussen school en ouders. Communicatie blijft een
van de ijkpunten van de MR.

Begroting:
Begroting 2019 is besproken en toegelicht. Op basis van de prognose van de
verwachte leerling aantallen is de Groeiplaneet genoodzaakt om flink te bezuinigen.
Dit zal terug te zien zijn in het aantal FTE en dus de bezetting voor de klas.

Visie van de school:
De MR heeft samen met de directie zich gebogen over de visie van de school. Hieruit
is een vernieuwde visie ontstaan. Deze is in de nieuwsbrief geplaatst en is te vinden
op de website. De visie is tevens weergegeven in de vorm van een mindmap.

Zorgplan:
Het zorgplan is geëvalueerd en aangepast. De bestemming van de zorg-gelden zijn
uitgelegd en besproken. De MR heeft ingestemd met het nieuwe zorgplan.

