Jaarverslag medezeggenschapsraad Radarschool Helchersee,18 januari 2016
Beste Lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van medezeggenschapsraad (MR) over de periode 2015.
Voordat we willen ingaan op de onderwerpen die afgelopen jaar hebben gespeeld, lichten
we graag nog even toe wat de MR is, wie zij zijn, wat zij doet en waarom.
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms) een
MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school, kunnen in de MR worden gekozen, zonder dat er
bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de
personeelsgeleding en de ouders kiezen de oudergeleding. De MR van Radarschool
Helchersee bestaat uit Jozien Padmos en Evelien van der Bok voor de
personeelsgeleding en Marco Hoek en Peter Vlam voor de oudergeleding.
Nelly de Bruijne is adviserend lid.
Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR is meestal een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies:
voorzitter, secretaris en penningmeester. Marco is tijdelijk voorzitter t/m juli 2016 en Peter
is secretaris. Mogelijk worden de rollen in september 2016 opnieuw verdeeld.
Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst de besluiten van het schoolbestuur en heeft bij
bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn
van de leerlingen en het team. Daarnaast bewaakt de MR mede de kwaliteit van het
onderwijs.
Wat is het belang van de MR?
Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van
je kind. Je bent nauw betrokken bij de school, je kunt meepraten en –beslissen over het
beleid, waarbij je de vertegenwoordiging bent van alle ouders. Hierdoor krijg je meer
contact met andere ouders, het team en het bestuur. Tevens krijg je meer inzicht in het
reilen en zeilen van de schoolorganisatie.
Hieronder volgt een opsomming en korte toelichting op de onderwerpen die de revue zijn
gepasseerd. Mocht je hierover vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen
met één van de MR-leden!
1. Taakverdeling MR en evaluatie
In 2012 is besloten om na elke 3 jaar verkiezingen te houden en dat een lid hoogstens 1x
herkiesbaar is. Daarbij wordt de jaarvergadering als startpunt genomen. Om niet in 1x de
gehele MR te vernieuwen wordt besloten dat Peter Vlam in 2012 is toegetreden en Marco
Hoek in 2013. Begin 2014 zijn er verkiezingen geweest en Peter Vlam heeft zich
herkiesbaar gesteld. Begin 2015 zijn er voor de oudergeleding weer verkiezingen
geweest, Marco stelt zich herkiesbaar.
Volgend jaar januari 2017 dient Peter af te treden en is dus niet meer herkiesbaar.
Na onderling overleg wordt de volgende taakverdeling vastgesteld:
Marco is tijdelijk voorzitter MR, Peter blijft secretaris van de MR;
Evelien en Peter vertegenwoordigen de MR van de school in de GMR.

2. Formatieplan 2015-2016
Het formatieplan wordt doorgenomen. Met de komst van de leerlingen van OBS ’t Meetje
en Radarschool de Schouw is er groei en worden twee nieuwe leerkrachten benoemd.
Hierdoor zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van het vorig schooljaar. De onder- en
bovenbouw leerlingen worden goed verdeeld over het aantal leerkrachten. De
groepsgrootte is zo gelijk mogelijk gehouden. Dit betekent wel dat er met een “4 en 6”
combinatie wordt gestart. Groep 1 en 2 vormt ook een combinatiegroep. De start van deze
combinatie groep ligt op 24 leerlingen, de groei in deze groep moet wel gevolgd worden.
Tevens heeft de groei van de leerlingen gevolgen voor de huisvesting. Dit is meerdere
malen besproken.
3. Begroting 2015
De begroting is eerst binnen het schoolteam besproken. Er worden door de MR vragen
gesteld over onder andere investeringen op ICT gebied en zonnepanelen.
4. Vakantierooster 2014/2015 en 2015/2016
Het Zeeuwse vakantievoorstel wordt gevolgd. Er wordt afgeweken van dank- en biddag; er
wordt dan naar school gegaan. Er is discussie over de invulling van de studiedagen.
Er is een studiedag ingepland op de vrijdag voor de herfstvakantie en 13 mei 2015.
De MR stemt hiermee in.
5. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is vorig jaar vernieuwd en destijds nauwkeurig doorgenomen. Het
betreft nu een Radarbreed veiligheidspan. Het beleid rondom Social Media blijft een
aandachtspunt. Naast het veiligheidsplan is ook de verkeerssituatie rondom de school
meermaals besproken. De MR heeft een voorstel gedaan voor vrijwillig 1-richting verkeer.
Dit lijkt te werken, zolang iedereen zich hier aan wil houden.
5. Stand van zaken en evaluatie Jaarplan 2014-2015
De tussenevaluatie wordt doorgenomen. Er wordt uitvoerig doorgesproken over de
resultaten. Er wordt aangegeven dat een 3 combinatie bv (4,5,6 combinatie) veel tijd vergt
voordat de leerlingen aan de slag kunnen. Er wordt voorgesteld om met
gestandaardiseerde toetsen binnen Radar te werken, dit zou mogelijk een betrouwbaarder
beeld geven van de scores van methodische toetsen t.o.v .niet-methodische toetsen.
Tevens wordt aangekaart de resultaten m.b.t. lezen nauwkeurig te volgen binnen de
groepen 4,5,7.
6. Personele ontwikkeling
In elke vergadering is uitvoerig stilgestaan rondom de personele ontwikkelingen. De
personeelswisseling in 2014/2015 in groep 3 & 4 en groep 1 & 2 is besproken. Tevens is
de MR betrokken geweest bij de invulling van een tijdelijke aanstelling van een leerkracht
in groep 1 & 2. Zie ook punt 2 formatieplan.
7. Scan pesten
De MR heeft al enige tijd de wens aangegeven om een onderzoek te doen naar eventueel
pestgedrag binnen de Helcherseeschool. Dit zal worden opgepakt in het schooljaar
2015/2016.
8. Schoolgids
De vernieuwde opzet van de schoolgids is besproken en aangepast aan het nieuwe
beleidsplan Schoolplan. De MR is erg tevreden over de vernieuwde opzet.

9. Ouderbetrokkenheid:
De klassenavond blijft bestaan, Nelly neemt deze op in het jaarplan.
10. Leerlingbegeleiding
Er is gesproken over het verloop van leerlingen Helchersee naar andere scholen. Er is
aangegeven wanneer Helchersee geen passend onderwijs meer kan bieden en hoe
Helchersee omgaat met de zorgleerlingen (extra begeleiding, Remedial Teach, Interne
Begeleiding) en de bovenpresteerders (Pittige plustorens en plus opdrachten).
11. Samenwerking Radar op Schouwen Duiveland
Binnen de MR worden de ontwikkelingen rondom de samenwerking met andere scholen
op Schouwen Duiveland nauwgezet gevolgd. Nelly brengt het laatste nieuws in vanuit de
stuurgroep van Radar. Er komt ook input via de GMR. Er is een toelichting geweest van
het bestuur op de Helcherseeschool. Deze avond is goed bezocht.
Mocht u nog vragen hebben, dan willen we die graag beantwoorden.
Vriendelijke groet,
Eveien van der Bok, Nelly de Bruijne, Marco Hoek, Jozien Padmos, Peter Vlam

