Jaarverslag 2021
Medezeggenschapsraad van K.C. De Uilenburcht
Korte, algemene informatie over de MR:
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor
medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken,
zoals kwaliteit van het onderwijs, geldbesteding, veiligheid op school en de manier waarop men
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De MR oordeelt over de (beleids-)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden
uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met
voorstellen komen.
Voor besluiten over tal van onderwerpen moet de schoolleiding verplicht advies aan de MR
vragen. Ook zijn er veel besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft
ingestemd. Soms heeft de hele medezeggenschapsraad die instemmingsbevoegdheid, soms hebben
alleen de ouders in de MR, of alleen de leerkrachten in de MR de instemmingsbevoegdheid.
De MR heeft regelmatig, minimaal 5 keer per schooljaar, een overleg.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie vertegenwoordigers uit de oudergeleding en
drie uit de personeelsgeleding. Op dit moment levert de oudergeleding de voorzitter en de
personeelsgeleding de secretaris en penningmeester.
Situatie voor en na de zomervakantie:
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Erwin Sebens (voorzitter)

Zwannet Bos (interim secretaris)

Harm Jan de Hoop

Janneke Smits (penningmeester en
secretaris.)

Gerwin Jansen

Melissa Schipper

Derk Jan van der Kamp (vanuit de OR)
Vanaf het begin van het jaar nam de directeur deel aan het eerste stuk van de vergadering.
Per 1 augustus liep het termijn van dhr. Gerwin Jansen. Aangezien er zich geen kandidaten hadden
aangemeld is hij opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar.
Overzicht van behandelde zaken/werkzaamheden binnen de MR:
Jaarlijks terugkerende zaken zijn het maken van een activiteitenplan en een begroting voor onze MR.
Aan het einde van het jaar worden deze geëvalueerd. Dit wordt weergegeven in het jaarverslag en
het financiële jaarverslag.
Het contact tussen ouderraad en MR vinden we belangrijk. Daarom is er telkens een lid van de
ouderraad bij onze vergaderingen aanwezig. Hij/zij geeft telkens de bijzonderheden door. Ook
ontvangen we elkaars notulen. Ook dit jaar is Derk Jan van der Kamp vast lid vanuit de OR bij de
vergaderingen aanwezig.
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Het Sooog wil meer beleid maken op het invoeren van zelfstandige IKC/KC scholen met een eigen
directeur. Met ingang van eind 2020 is de Uilenburcht officieel een Kindcentrum en is Iris Kuiper
benoemd als directeur.
Eén van onze ouderleden MR, Harm Jan de Hoop, zat het afgelopen jaar in de stichting Uil. Deze
stichting beheert de geldstromen buiten de schoolbegroting, zoals schoolfonds, oud papier en
schoolreisgeld.
We ontvangen de notulen van de GMR en blijven we geïnformeerd over beleidsmatige zaken op
stichtingsniveau. Door de notulen van de GMR te lezen blijven de MR leden geïnformeerd over de
stand van zaken binnen het Sooog.
Overzicht van de behandelde zaken schoolbreed:
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht op een aantal beleidsplannen. In 2021 waren dat onder
meer het schoolplan, schooljaarplan, de evaluatie daarvan, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) de
begroting en de schoolgids.
In het schoolplan staan alle punten beschreven waar de school zich de komende vier jaar op wil gaan
richten. Dit plan is in 2019 opnieuw geschreven en vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Het
nieuwe schoolplan loopt van 2019-2023. Vanuit dat schoolplan, wordt een schooljaarplan opgesteld.
Hierin staan de aandachtspunten voor één schooljaar. Dit jaarplan wordt regelmatig geëvalueerd en
komt vervolgens in de MR aan bod. Het afgelopen jaarplan bestond o.a. uit GMS, ICTbasisvaardigheden, woordenschat, muziekonderwijs. Het huidige jaarplan bevat o.a. de volgende
zaken: ontwikkelen groeimuur, groeischool worden door gebruiken groeitaal en de leerkuil, Grej of
the day, het werken met de nieuwe rekenmethode WIG5, het werken in ateliers.
Het vierjarenplan voor de ondersteuning op school, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) werkt op
dezelfde manier als het schoolplan. Ook hier komen jaarlijks jaarplannen uit voort. Deze worden
besproken met de MR en ook de evaluatie wordt met de MR besproken. Punten uit het huidige
jaarplan
•

De leerlingen en leerkrachten van de Uilenburcht zijn zich bewust van de invloed van hun eigen handelen op hun eigen leerproces en dat van anderen.

•

We stellen concrete, cruciale en haalbare doelen voor al onze leerlingen. Om onze doelen
haalbaar te maken, differentiëren we in leerstof, instructie en tempo. Hierbij willen we meer
hulpmiddelen in gaan zetten, met name bij de instructie en de feedback in oefensituaties.
Om frustratie te voorkomen willen we leerlingen met een wat lagere uitstroomverwachting
in de bovenbouw een meer passend, praktisch aanbod bieden. Op die manier sluit de leerstof van die leerlingen ook beter aan op het vervolgaanbod op het voortgezet onderwijs.

•

We hebben zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een NT2 achtergrond en hebben een gericht aanbod voor deze doelgroep.

De formatie voor het nieuwe schooljaar is een punt dat jaarlijks al vroeg op de agenda staat. Op een
school waar we te maken hebben met een aantal combinatiegroepen is de groepsverdeling niet altijd
even makkelijk. Hoewel we de laatste jaren telkens dezelfde combinaties kunnen blijven draaien. Alle
overwegingen om tot de huidige keuze te komen zijn uitvoerig met de MR besproken en
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bediscussieerd. Uiteindelijk heeft de MR ingestemd met de formatie zoals deze dit schooljaar is
ingevuld.
De MR had ook instemmingsrecht bij het voorstel voor de vorming van het Kindcentrum Uilenburcht.
De MR adviseerde positief, waarna de aanvraag door het Sooog is goedgekeurd en vanaf einde jaar
2020 is de Uilenburcht officieel een Kindcentrum en is Iris Kuiper benoemd als directeur.
Het jaar 2021 is net als vorig jaar een jaar waarin de MR ook online heeft vergaderd. Dit vanwege
het opnieuw uitbreken van het Covid-19 virus, waardoor alle scholen van net voor de kerstvakantie
tot een week voor de voorjaarsvakantie gesloten zijn geweest. De MR is op de hoogte gehouden van
de Corona ontwikkelingen op school en is betrokken geweest bij het maken van de brieven richting
ouders over de heropening van de scholen.
Ook beleidsplannen en overige zaken waarop de MR geen instemmings- of adviesrecht heeft worden
besproken in de MR. Op deze manier is de MR goed op de hoogte van de gang van zaken op school
en kunnen met name de ouders ook hun licht laten schijnen op deze onderwerpen. Voorbeelden
hiervan zijn het activiteitenplan, diverse protocollen en de tevredenheidspeilingen die worden
afgenomen onder team, ouders en leerlingen.
Dit jaarverslag wordt op de website gepubliceerd voor alle ouders van De Uilenburcht. Mocht u als
ouders interesse hebben in de MR, of vragen hebben over dit jaarverslag, dan kunt u contact
opnemen met onze voorzitter.
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