Jaarverslag medezeggenschapsraad Radarschool Helchersee, 16 januari 2013
Beste Lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van medezeggenschapsraad (MR) over de periode 2012-2013.
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, de ouders de oudergeleding. De MR van Radarschool Helchersee
bestaat uit Kees de Broekert en Evelien van der Bok van de personeelsgeleding en Marco
Hoek en Peter Vlam van 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. Kees is voorzitter en Peter is secretaris.
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 en bewaakt 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.

Onderwerpen die in de periode 2012 – 2013 aan de orde zijn geweest:
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. Jaarplan
Het jaarplan en de ambities die daarin staan worden in de MR besproken. Er wordt
afgesproken om de stand van zaken uit het jaarplan op te nemen in de MR-vergaderingen.
2. Inspectierapport
Het inspectierapport wordt in de MR besproken. Conclusie is dat de inspectie het
basisarrangement handhaaft, dat is prettig voor de school. De inspectie vraagt aandacht
voor het gehanteerde instrument om sociale competenties te meten. Verder is de school
sinds kort gestart met de zogenaamde 1-zorgroute. Deze is volgens de inspectie nog niet
voldoende uitgewerkt. Nelly geeft uitleg bij beide aandachtspunten en geeft aan dat er aan
gewerkt wordt door de school. Ze zal tevens monitoren dat dit blijft gebeuren en de
uitkomst hiervan met de MR bespreken.

3. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan wordt doorgenomen. Op sommige punten gaat het plan diep in en de
MR vraagt zich af of men zich ook daadwerkelijk aan de protocollen kan houden. De vraag
die daarbij rijst is hoe om te gaan als het misgaat? Hoewel niet beschreven is er wel een
incidentregistratie aanwezig. Er wordt stilgestaan bij het schoolkamp van groep 7&8. Het
plan voorziet in 1 begeleider op 8 leerlingen. Bediscussieerd wordt hoe om te gaan met
leerkrachten die niet fulltime werken, maar waarvan wel gewenst is dat ze aanwezig zijn
op het schoolkamp. Conclusie is dat het niet gewenst is dit gat met ouders op te vullen,
maar dat professionals/leerkrachten aanwezig dienen te zijn (voorzien van een Verklaring
Omtrent Gedrag).

4. Evaluatie resultaten en streefdoelen
Het schoolverbeterplan wordt doorgenomen en tevens de excellijsten met gegevens over
opbrengsten 2011-2012. Het schoolverbeterplan geeft eenvoudig weer wat de
streefdoelen zijn en of de doelen behaald zijn.
5. Samenwerking KOOS / BSO
Nelly deelt mee dat KOOS 1 dagdeel meer open zal zijn. Er is behoefte aan een goede
overdracht van de kinderen van KOOS naar Radarschool Helchersee. Nelly is in overleg
met KOOS om de samenwerking meer te stimuleren. “Aan de hand” biedt op dit moment
de BSO aan. Hier is een goede vraag naar.
6. Gymlessen
Gym vindt plaats in Zonnemaire. Er wordt gebruik gemaakt van het voetbalveld te
Scharendijke bij goed weer. Het streven is om de gymlessen zo vaak mogelijk op het
sportveld te verzorgen. Er wordt nu drie kwartier per week gegymd, groep 7/8 hebben 2x
drie kwartier gym. Er wordt aangekaart dat de gymlessen toch vrij frequent lijken uit te
vallen. De dorpsraad heeft samen met oa de Radarschool Hechersee een alternatief aan
de gemeente aangeboden. Dit alternatief is door de gemeente afgewezen. Het zwemonderwijs staat ter discussie. Er is besloten groep 5 en 6 gewoon door te laten gaan met
zwemlessen. Er is 1x per week gym en 1 x per 2 weken zwemles.

7. Social Media
Binnen de Radarschool Helchersee is een lijstje met doʼs en donʼts. In de driehoek
leerkracht - kind - ouder is er onwetendheid hoe om te gaan met dit onderwerp.
Voorlichting tijdens een jaarvergadering lijkt een goed onderwerp en is inmiddels
georganiseerd. De noodzaak tot beleid is aanwezig, dit wordt Radar breed opgepakt.
8. formatieplan / rooster
Het formatieplan wordt doorgenomen. Groep 6 heeft nu vier leerkrachten. Er wordt
gevraagd de alertheid op de resultaten van groep 5&6 concreter te maken. Via het
teamoverleg komt een voorstel naar de MR. De rapportgegevens en sociale emotionele
ontwikkeling worden dan vergeleken met de groepen van vorige jaren. Begin 2013 komt
dit naar de MR, dan is er nog tijd om, indien nodig, bij te sturen.

9. Beleid overgang groep 1-2
Na behandeling van het beleidsstuk in de afgelopen MR is het 1e stuk aangepast. Met
Hanny is doorgesproken wat te doen bij najaarskleuters / herfstkleuters (geboren tussen
okt – dec). Er is gekomen tot 2 opties: 1e jaarsleerlingen (1e leerjaar in groep 1) en 2e
jaarsleerlingen (2e leerjaar in groep 1). Op dit moment is er weinig ervaring met deze
ontwikkeling. Daarom komt het beleidsstuk over een half jaar weer op de agenda. Er wordt
nog gesproken over de waarde van de extra vrijdag voor een tussengroep.
10. Begroting 2013
De begroting wordt doorgenomen. Het leerling aantal is nu circa 70. Op dit moment start
de Radarschool Helchersee op 1 augustus 2013 met 79 leerlingen. Als de GMR accoord is
met de financiële begroting wordt de personele begroting opgesteld.
11. Vakantierooster 2013/2014
Het Zeeuwse vakantievoorstel wordt gevolgd. Er wordt afgeweken van dank- en biddag; er
wordt dan naar school gegaan. Er ontstaat discussie over de invulling van de studiedagen.
Een voorstel is om bijvoorbeeld dinsdag 10 juni na Pinksteren een studiedag in te lassen
en dan nog een woensdagochtend of de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie.
Nelly zet de oude roosters op een rij om te zien of de woensdagochtend legitiem is.

Het pestprotocol heeft de aandacht van de MR. De “Scan Pesten” staat onder andere op
de planning voor de komende MR-vergadering.

