
 

 

Jaarverslag 2018-2019  
  
Dit is het jaarverslag  van de medezeggenschapsraad (MR) van PCBO Kon-Tiki over het 
schooljaar 2018-2019. Dit jaarverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen over de 
activiteiten van de MR in het schooljaar 2018-2019 naar verschillende doelgroepen. 
Allereerst dient het verslag om de MR-leden te informeren. Daarnaast heeft het tot doel om 
de achterban, ouders en personeel, te informeren over de activiteiten van de MR die in het 
schooljaar hebben plaatsgevonden. 
 
Ontwikkeling organisatie MR 
In het begin van het schooljaar hebben wij in de MR 2 nieuwe leden in de 
leerkrachtendelegatie gekregen (Lonneke Bakker en Wendy Doppenberg). Idelet 
Grootenhuis heeft als voorzitter Corné den Hollander opgevolgd. Om reden dat Corné den 
Hollander het voorzitterschap van de MR niet meer kon combineren met zijn nieuwe baan, 
heeft hij zich teruggetrokken uit deze rol. Later in het jaar is Corné verhuisd naar Drenthe 
waardoor er een vacature voor een ouder ontstond. André Huiting kreeg de meeste 
stemmen, en is daarom als lid aan de MR toegevoegd. Hierdoor werd de bezetting van de 
MR als volgt:  
 
Idelet Grootenhuis, ouder en voorzitter 
Christa Overliese, ouder en secretaris 
André Huiting, ouder 
Michel van Beek, leerkracht 
Lonneke Bakker, leerkracht 
Wendy Doppenberg, leerkracht 
 
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR de ‘Basistraining medezeggenschap’ gevolgd. 
Vervolgens heeft zij de volgende speerpunten geformuleerd: 
 
Speerpunten 2018-2019  

1. Volgen ontwikkelingen mbt het  bezoek van de inspectie  
2. Personeelsbeleid  
3. School ondersteuningsprofiel  
4. Profilering van de school (visie ondernemend leren, schoolgids, website)  
5. Profilering MR (website, communicatie via de nieuwsbrief)  
6. Pestprotocol en veiligheidsplan   

 

In het afgelopen jaar heeft de MR hard gewerkt aan een betere communicatie met de 
directie en betere communicatie van de directie naar de ouders. Wij zien dat de directie 
(onder andere in de Flessenpost) steeds duidelijker communiceert en zich beter profileert. 
 
Verantwoording begroting vrijwillige ouderbijdrage 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is al enkele jaren gelijk en we zien geen reden dit 
te veranderen. Wel zijn er aan het begin van het schooljaar 2019-2020 vragen bij de MR 
binnengekomen over de besteding van de ouderbijdrage. Hieraan wordt in het schooljaar 
2019-2020 verder aandacht besteed.  
 
 



 

 

 
Vakantierooster 2019 – 2020 
Voor de planning van de vakantiedagen is uitgegaan van de landelijke planning voor de regio 
midden. De studiedagen zijn vastgesteld op basis van de mogelijkheden om cursussen en 
vergaderingen, soms ook stichting-breed, in te plannen. Daarnaast zijn studiedagen ingezet 
op die momenten dat extra tijd nodig is voor de leerkrachten om administratie te doen of 
de Cito-resultaten te analyseren. De dagen zijn over de week verspreid zodat leerkrachten 
die parttime werken evenredig worden belast. Deze spreiding zorgt er ook voor dat ouders 
steeds op verschillende dagen vrij kunnen nemen of gebruik kunnen maken van de BSO.  
 
Schoolgids 2019-2020 
De schoolgids is door de directie helemaal herzien. De MR heeft meegelezen en suggesties 
ter verbetering gegeven.   
 
Formatieplan 2019 – 2020 
De peildatum voor het vaststellen van de formatie is 1 oktober. Omdat op 1 oktober 2018 
minder kinderen op Kon-Tiki zaten dan het jaar ervoor, is er gekozen voor minder klassen 
waardoor de formatie kleiner is geworden. De Stichting heeft bepaald dat een financieel 
gezonde school gemiddeld 27 kinderen in de klas heeft. Vanuit dit uitgangspunt is de 
formatie van Kon-Tiki vastgesteld en zijn de klassen op Kon-Tiki samengesteld. Hierdoor zijn 
er 3 samengestelde groepen gemaakt, te weten groep 2&3, groep 5&6 en groep 7&8. Om 
hier goede invulling aan te geven heeft de MR met de schooldirectie uitgebreid en grondig 
gesproken over de consequenties van de formeren van samengestelde groepen en de 
consequenties van de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020. 
 
Inspectiebezoek en oordeel 
In december 2018 heeft de inspectie beoordeeld dat Kon-Tiki van een 'zeer-zwakke school' 
naar een 'onvoldoende school’ is gegaan. De inspectie was van mening dat Kon-Tiki er alles 
aan heeft gedaan om de kwaliteit te verbeteren. De MR heeft met de directie uitgebreid 
gesproken over de werkbelasting die de kwaliteitsverbetering voor leerkrachten met zich 
mee heeft gebracht. Ook inhoudelijk heeft de MR nauw samengewerkt met de directeur. Zij 
heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven rondom de kwaliteitsontwikkeling van Kon-
Tiki.  
  


