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Taakverdeling binnen de MR 

Oudergeleding: Edwin (voorzitter), Gertruud Drent (GMR lid)                        

Personeelsgeleding: Vanessa Frankes, Judith Schouten  (wisselend het secretariaat)                                                                                                                         

Adviserende leden: Rijanne Spoelman (locatiecoördinator+ SWS Op Wier), OT-directeur 

Jaap Rosema (onderwijsteam-directeur Winsum)   

Kanjertraining                                                                                                      

Het team van onze school moest nog slechts één cursusdag volgen om het predicaat 

Kanjerschool te krijgen. Verschillende keren is dit op de agenda gezet. I.v.m. de kosten 

en het aantal margedagen, was het moeilijk om een mogelijkheid te vinden om de cursus 

af te ronden. Uiteindelijk is op woensdag 11 maart de cursus door het team afgerond; 

hebben we het certificaat gehaald en kunnen we onze school nu definitief een 

kanjerschool noemen.   

Meervoudige Intelligentie 

Het team heeft het afgelopen jaar onder begeleiding van Marco Bastmeijer twee thema’s 

uitgewerkt, tijdens de studiedagen, via het principe van 4xwijzer. Na hiermee ,gedurende 

het jaar, enkele weken te hebben gewerkt is een en ander geëvalueerd. Dit heeft er toe 

geleid dat het team besloten heeft niet verder te gaan met deze manier van werken. 

Aanpassing schooltijden                                                                                          

In september heeft de MR haar goedkeuring gegeven voor het wijzigen van de 

schooltijden. Groep 1 t/m 4 heeft de afgelopen jaren structureel te weinig uren gemaakt. 

Het voorstel was om de schooltijden aan te passen vanaf de herfstvakantie groep 2 t/m 4 

tot half 1 op de woensdag. Als MR zijn we akkoord gegaan met dit voorstel.  

Leerkrachtbezetting groep 5/6                                                                               

De formatie toedeling voor het schooljaar 2014-2015 werd in de laatste week voor de 

zomervakantie pas bekend. Dit onder andere door het aantrekken van een nieuwe 

Locatiecoördinator. Uiteindelijk werd door de leidinggevenden de keuze gemaakt om drie 

leerkrachten voor groep 5/6 te zetten. Geen wenselijke situatie, maar het zou van 

tijdelijke aard zijn. Niet ideaal voor de leerlingen maar ook niet voor de leerkrachten 

onderling i.v.m. overdracht, verantwoordelijkheid etc. Op zich liep het wel maar het heeft 

zeker  niet onze voorkeur. Er zijn ook verschillende ouders geweest die hebben aangeven 

dat ze zich zorgen maakten. De OT directeur en locatiecoördinator hebben deze zorgen 

ook geuit richting het bestuur van L en E.  Ook de MR heeft dit punt verschillende keren 

op de agenda gezet en erop gewezen dat het om een tijdelijke situatie zou gaan en het 

niet wenselijk was dat er het hele jaar drie leerkrachten voor de groep zouden staan. 

Helaas heeft dit niet tot de gewenste verandering geleid. De belofte dat het goed komt 

vanaf het schoolseizoen 2015-2016 is gedaan door het management. 

Bibliotheek op school                                                                                            

Onze school gaat meedoen met  V@school  (de bibliotheek op school). Voordeel: 

provinciale collecties kun je aanvragen, up to date houden van je boeken m.b.v. een 



leescoördinator (professioneel iemand), systeem om leesgedrag van kinderen te kunnen 

monitoren. De gemeente wil structureel de kosten betalen voor o.a.  licentie en scanner, 

kosten die we moeten bijdragen aan biblionet en de inzet van de consulent.  

Wij zullen als school geen afhaalpunt van boeken worden voor het gehele dorp Ezinge. 

Dat zou als daar behoefte aan is de organisatie Dorpsbelangen voor haar rekening 

kunnen nemen. 

Planning studiedagen team                                                                                      

Dit jaar vielen alle studiedagen op een maandag of woensdag. Deze planning had o.a. te 

maken met de agenda van de cursusleider. Dit had tot gevolg dat er leerkrachten waren 

die nu iedere keer extra dagen terug moesten komen (buiten hun werkdagen om) terwijl 

anderen het op hun werkdagen konden volgen. Het zou wenselijk zijn dat er dan een 

compensatie plaatsvindt door duo’s dagen (in onderling overleg) te laten ruilen. Het 

advies van de MR is om de planning van de studiedagen voor komend jaar beter te 

verdelen.  

Gesprek Harm Krol 

De MR heeft meerdere gesprekken gehad met dhr. Harm Krol ( sectordirecteur ad 

interim) inzake het rapport krimp en de ziekte en vervanging van onze OT directeur. Het 

waren open en goede gesprekken, zie ook de twee volgende punten voor wat betreft de 

inhoud van deze gesprekken. 

Rapport “Krimp 3 en 4”                                                                                            

Zoals het rapport er nu ligt verandert er vooralsnog niet veel voor onze school. 

Continuïteit en kwaliteit is voor onze school belangrijk. Verder komt uit het rapport naar 

voren dat samenwerken met scholen van L&E die in de buurt liggen voor ons belangrijk 

wordt de komende jaren want de verwachting is dat over tien jaar onze school bestaat 

uit 56 leerlingen. Samenwerking met bijvoorbeeld Garnwerd zou voor ons kunnen 

bestaan uit: kijken naar waar we elkaar versterken. 

Ziekte OT-directeur                                                                                             

Vlak na de kerstvakantie heeft Anne Osinga zich ziek gemeld. Later bleek dat hij voor 

langere tijd zijn werkzaamheden niet kon uitvoeren. Zowel voor de school als voor groep 

5/6 heeft dit een aantal gevolgen gehad. Zo werd de invulling van taak van onze loco, 

Rijanne Spoelman veranderd in een loco-plus functie. Dit houdt in dat ze meer 

bevoegdheden heeft gekregen o.a. voor wat betreft het regelen van financiële zaken 

en/of hiërarchische zaken. Ze wordt hierin begeleid en geadviseerd door de OTdirecteur 

van Winsum dhr. Jaap Rosema en de financieel adviseur van L&E. Mede door de 

verzwaring van haar taak zijn haar lesgevende taken komen te vervallen. Dit betekende 

dat er voor groep 5/6 een nieuwe leerkracht aangetrokken moest worden.  

Voorstel wijziging betaling overblijf: structureel-incidenteel 

De MR is akkoord gegaan met het voorstel dat kinderen die structureel overblijven 10% 

minder betalen dan het huidige bedrag voor overblijven en dat kinderen die incidenteel 

overblijven 10% meer betalen dan  het huidige bedrag voor overblijven. Dit om het 

structurele overblijven te bevorderen zodat het organiseren van overblijfkrachten ook 

meer structuur kan krijgen. 

 

Vooruitblik komend schooljaar 



Bezetting MR 

Komend schooljaar zit voor  Gertruud Drent haar taak als MR-lid oudergeleding erop. Er 

is een oproep geplaatst voor een nieuw MR-lid oudergeleding in de nieuwsbrief van 20 

april jongstleden. Op dit moment is nog niet duidelijk wie haar zal vervangen. Ook voor 

Vanessa Frankes ( MR-lid namens het personeel )  zit haar periode er op. Haar plaats zal 

worden ingevuld door iemand uit het team 

Ezinge, juni 2015 

 

 

 


