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De Medezeggenschapsraad
Op onze school worden iedere dag beslissingen genomen die invloed
hebben op het onderwijs aan de kinderen en het werk van het
personeel. Daarom hebben ouders en personeel inspraak. Die
inspraak is wettelijk geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR). De
Wilbertschool was officieel tot 1 juli 2021 nog onderdeel van OBS De
Piramide, samen met de Woolderschool en de Willemschool. Iedere
locatie had een deel-MR met dezelfde bevoegdheden als een MR,
maar dan locatiegebonden. De Piramide hield in 2020-2021 de facto
op te bestaan. De Willemschool werd gesloten en de Woolderschool
is samen met de Alfrinkschool een nieuwe samenwerkingsschool
geworden: de Wooldermarke. De Wilbertschool doorliep een proces
naar verzelfstandiging, met een eigen nummer in de Basisregistratie
Instellingen (BRIN) dat op 1 juli 2021 is toegekend. Op basis van het
BRIN-nummer wordt een school bekostigd en beoordeeld.
In een laatste vergadering van de MR van de Piramide in het najaar
van 2020 zijn de voorlopige begrotingen besproken. Daarnaast kwam
de opheffing van de Piramide en daarmee de MR aan de orde. De
deel-MR van de Wilbertschool heeft de rest van het schooljaar
uitsluitend gefunctioneerd als MR van de Wilbertschool. In het
vervolg van dit verslag wordt met MR dan ook de deelraad van de
Wilbertschool bedoeld.

Wie zitten er in de MR?
In onze MR zitten twee ouders en twee stamgroepleiders. De leden
hebben twee jaar zitting. Zittende leden kunnen zich daarna opnieuw
verkiesbaar stellen. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de
ouders, de leerkrachten uit en door het team. Bij het personeel is
tussentijds een wisseling geweest: Bram Bollerman is sinds april
2021 lid van de MR, in de plaats van Margriet Fij. MR-leden 20202021:
Marleen Beld (stamgroepleider groep 2-3)
m.beld@wilbertschool.nl, notulist
Bram Bollerman (stamgroepleider groep 6-7-8)
b.bollerman@wilbertschool.nl
Corinne Cohn (moeder van Jamie groep 8 en Puck groep 5)
c.cohn@wilbertschool.nl, voorzitter
Gerda Speelman (moeder van Sophia groep 5 en Rosa groep 3)
g.speelman@wilbertschool.nl
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Inleiding
De MR van de Wilbertschool heeft acht keer regulier overleg gehad met
de directie (in de persoon van locatieleider Brenda Stassen). Daarnaast
was er door de coronamaatregelen veel te bespreken en hebben we
adhoc online vergaderd met de directie. Ook de meeste reguliere
vergaderingen waren in de coronaperiode digitaal.
In de vergaderingen denkt de MR constructief-kritisch mee over het te
voeren beleid. Ook wordt beleid geëvalueerd. Het zijn gestructureerde
vergaderingen in een informele sfeer. De directie geeft voldoende
ruimte en informatie aan de MR. We kijken als MR dan ook terug op
een goede samenwerking met de directie en met elkaar. In dit
jaarverslag kunt u lezen met welke onderwerpen de MR zich zoal heeft
bezig gehouden.

Formatie/groepsindeling
Basisscholen krijgen ieder jaar geld (de lumpsum) van de Rijksoverheid
voor personeel en materieel (bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak
en onderhoud van schoolgebouwen). Vaak is het zo dat de lumpsum
wordt uitgekeerd aan een bovenschools schoolbestuur. Die verdeelt
het geld vervolgens over de scholen. Ook in onze situatie is dat zo.
Hoeveel geld een school voor personele kosten (de formatie) krijgt,
hangt af van het aantal leerlingen dat de school had op 1 oktober van
het jaar ervoor. Op basis van de teldatum 1 oktober 2020 heeft de
Wilbertschool formatie gekregen voor zeven groepen in 2021-2022.
Omdat de leerlingen van onze school wat onevenwichtig verdeeld zijn
over de leerjaren en de indeling in stamgroepen daardoor moeilijker te
maken is, heeft de MR gevraagd naar de plannen van de directie voor
de groepsindeling in het aanstaande en de komende schooljaren. We
zouden graag voorkomen dat stamgroepen te groot worden.
Inhoudelijk is dit eerst besproken in het team. Daarna is het in de MR
aan de orde geweest. Op basis van de verschillende indelingsscenario’s
hebben we voor het komende schooljaar ingestemd met de formatie
voor een groepsindeling zoals afgelopen schooljaar. Voor de komende
jaren zal er opnieuw naar de indeling gekeken moeten worden, omdat
de beste keuze voor nu niet aansluit bij de toekomstige aantallen.
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Coronamaatregelen op school
Toen na de lockdown in de winter van 2021 de scholen weer open
mochten, heeft de MR actief meegedacht over de implementatie van
de toen geldende coronamaatregelen. We hebben vaak online met de
directie gesproken over hoe het protocol van de PO-raad met de RIVMrichtlijnen op onze school het beste kon worden uitgevoerd. De regels
daarvoor zijn door de overheid vastgelegd, maar de uitvoering was
onderwerp van gesprek in de MR. Samen met directie en team hebben
we ons best gedaan om pragmatisch te zijn en de kinderen en het
onderwijs zo weinig mogelijk te belasten en toch voor iedereen zo
veilig mogelijk te werken. In de eerste weken was de totale
onderwijstijd op school wat te kort. Op initiatief van de MR is dit
aangepast.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
De invulling van de TSO is een instemmingspunt voor de
oudergeleding van de MR. De TSO was een aandachtspunt van de MR
de afgelopen jaren. Vooral de communicatie over en de kwaliteit van
de TSO hadden in de ogen van de MR verbetering nodig. De MR heeft
recht op inzicht in de afspraken die worden gemaakt met de
samenwerkingspartner over de TSO, maar werd in het verleden niet
altijd tijdig geïnformeerd. Het borgen van de kwaliteit en de
communicatie hebben achtereenvolgende vergaderingen op de
agenda gestaan. De locatiemanager van SmallSteps schoof daarbij aan.
Uiteindelijk hebben we constructief kunnen samenwerken aan
afspraken om de TSO te verbeteren. Door de lockdowns en de
coronamaatregelen (tijdelijk continurooster) hebben we daar echter
niet de resultaten van kunnen zien. Nu er een continurooster komt, is
TSO overbodig geworden.

Ontwikkeling Integraal Kind Centrum
Het proces van IKC-vorming is door de MR in 2020-2021 op de voet
gevolgd. In eerste instantie zijn de mogelijkheden om de Wilbertschool
samen met de Plechelmusschool een IKC te laten ontwikkelen
onderzocht. Van die besprekingen is de MR door de directie op de
hoogte gehouden. De uitkomst was dat de twee visies (Jenaplan en
Dalton) van de scholen te ver uiteen liggen voor een gezamenlijke IKC.
De Wilbertschool gaat nu een Jenaplan IKC ontwikkelen. Een proces dat
de nieuwe MR van de school verder kan gaan volgen.
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Continurooster
De beslissing van de MR met de meeste impact was dit schooljaar
instemmen met een continurooster. Daar ging een zorgvuldig proces
aan vooraf. In samenwerking met team en directie heeft de MR eerst
een ouderraadpleging gehouden. Door middel van een digitale
enquête hebben we ouders gevraagd naar hun wensen. De ouders
waren in grote meerderheid vóór een continurooster (ruim 75
procent), liefst met een vrije woensdagmiddag. Het team was
unaniem vóór een continurooster. Team en directie verwachten dat
er met een continurooster meer rust en regelmaat in de school komt
en dat de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs verbeteren zal.
De uitkomsten van de ouderraadpleging zijn tijdens het MR-overleg
van 25 mei 2021 uitgebreid besproken. De belangrijkste
vragen/zorgen uit de enquête en antwoorden:
1. Is er wel voldoende tijd voor de kinderen om te eten? Directie: ja,
we zullen echt de tijd nemen. We zullen met elkaar evalueren en waar
nodig bijstellen.
2. Is er voldoende rust voor de stamgroepleiders? Directie: Ja, tijdens
de ochtendpauze zullen we net als nu een rooster hanteren en per
toerbeurt pleinwacht lopen. Daarnaast is het wenselijk om tijdens de
middagpauze de ambulante mensen (intern begeleider,
onderwijsassistent, directeur, stagiaires) in te roosteren.
3. Is de vrije vrijdagmiddag voor de onderbouw een optie? Directie:
Nee, door alle groepen vier gelijke dagen naar school te laten gaan,
komt er meer gelijkheid en rust in de school en in de onderbouw
meer ruimte om de basisactiviteit spel aan te bieden. De ouders van
de leerlingen in groep 1 die nog geen leerplicht hebben (jonger dan 5
jaar) kunnen passende afspraken maken.

Instemming
De MR heeft na de vergadering over het continurooster een
aanvullende notitie van de directie gekregen. Daarin is ook een
uitgebreide berekening van de onderwijstijd opgenomen en een
verantwoording over de pauzetijden voor de leerkrachten. Daarna heeft
de MR ingestemd met de nieuwe schooltijden. Met ingang van 20212022 gaan alle kinderen van 8.30 tot 14.30 uur naar school, behalve op
woensdag. De schooldag eindigt dan om 12.15 uur.
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Contact met Symbio
De Wilbertschool is sinds de zomer van 2020 onderdeel van Symbio,
een stichting voor katholiek en openbaar onderwijs in Hengelo. In de
aanloop naar de verzelfstandiging van onze school is er in het
afgelopen schooljaar meerdere keren overleg geweest met het College
van Bestuur (CvB) van Symbio. Dit overleg heeft de MR als erg positief
ervaren. We hebben vragen gesteld en informatie gekregen over wat
de verzelfstandiging betekent voor de school en voor de MR.
Bovendien zijn we op een fijne wijze betrokken in de procedure voor
het aanstellen van een directeur op onze school.
Nieuwe directeur
Eén van de keuzes die Symbio gemaakt heeft, is dat de stichting in
Hengelo streeft naar IKC’s met ieder een eigen directeur. In afstemming
met team en MR heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden
voor de nieuwe directiefunctie op de Wilbertschool. Naar aanleiding
van de uitkomsten van deze procedure, waarbij de
sollicitatiecommissie een unanieme voordracht heeft gedaan, is Brenda
Stassen door het College van Bestuur benoemd tot directeur. In de
procedure is de MR door het CvB in een vroeg stadium betrokken. De
MR heeft meegeschreven aan het profiel voor de nieuw te benoemen
directeur en aan de vacaturetekst. De MR was met een personeelslid
en een ouder vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Een stichting met meerdere scholen zoals Symbio heeft een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat
mee over bovenschoolse beleidsmatige zaken die alle of een
meerderheid van de scholen raken. In de GMR hebben zowel ouders
als leerkrachten zitting. De MR van een school/IKC kiest haar
afvaardiging in de GMR. In aanloop naar de verzelfstandiging zijn we
vanaf december 2020 uitgenodigd voor vergaderingen van de GMR.
Gerda Speelman sloot vanuit de MR bij die vergaderingen aan. Per 1 juli
2021 heeft de MR een officiële plek in de GMR. Daarvoor zijn
verkiezingen uitgeschreven. De Wilbertschool vaardigt de komende tijd
- in elk geval tot augustus 2022 - een ouder af. Alle ouders met een kind
op de Wilbertschool konden zich verkiesbaar stellen. Gerda Speelman
was de enige kandidaat en is daarmee tot GMR-lid voor de
Wilbertschool gekozen: gerda.speelman@symbiohengelo.nl
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Contact met de achterban
De stamgroepleiders hebben regelmatig teamoverleg. De ouders zijn
het afgelopen schooljaar op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven,
berichten van de directie en door twee online ouderavonden. Bij de
eerste ouderavond waren de coronamaatregelen het belangrijkste
onderwerp, de tweede had geen specifiek thema. Ook hebben de MRouders regelmatig gesproken met ouders op het schoolplein. Eén van
de MR-ouders is steeds bij de vergaderingen van de Ouderraad (OR)
geweest. Bij de voorlichtingsavonden van alle groepen aan het begin
van het schooljaar is het werk van de MR toegelicht.
Openbaarheid vergaderingen
Vergaderingen van de MR zijn openbaar, uitgezonderd gesprekken over
personen en stemmingen. Geïnteresseerden kunnen in overleg punten
op de agenda laten zetten en/of spreektijd krijgen. Bij één van de
digitale vergaderingen zijn ouders te gast geweest die graag met de MR
wilden praten over het continurooster.

Verkiezingen
Omdat de Wilbertschool per 1 juli 2021 een zelfstandige school is, met
een eigen MR, zijn er voor de oudergeleding verkiezingen
uitgeschreven. Door een digitale flyer zijn alle ouders in het voorjaar
uitgenodigd zich verkiesbaar te stellen. Geen van de ouders uit de deelMR was verkiesbaar voor de nieuwe MR. Daarom komt er in de nieuwe
MR een volledig nieuwe oudergeleding. Voor de twee ouderplekken in
de MR waren twee kandidaten. De nieuwe oudergeleding is meteen
vanaf april mee gaan draaien voor een goede overdracht.
De oudergeleding bestaat in 2021-2022 uit:
Melanie Braamhaar (moeder van Jessie groep 4-5 en Dieke groep 34): m.braamhaar@wilbertschool.nl
Jeroen Rouwkema (vader van Robin groep 2-3):
j.rouwkema@wilbertschool.nl

Tot slot
Met het afronden van dit verslag zit voor de MR het schooljaar 20202021 erop. Heeft u na het lezen vragen, neem dan contact op met één
van ons. We beantwoorden uw vragen graag!
Marleen Beld, Bram Bollerman, Corinne Cohn en Gerda Speelman

