Jaarverslag Medezeggenschapsraad Emmaschool 2019-2020
Inleiding
Voor de school, de kinderen, de ouders en de MR was dit een schooljaar zoals we
nog nooit hebben meegemaakt. De coronacrisis die vanaf half maart begon maakte
dat de school eerst geheel gesloten was, daarna met halve klassen draaide en aan
het einde van het schooljaar weer volledig open was, met inachtneming van
verschillende coronamaatregelen. Het was een spannend en onrustig schooljaar..
Ook via deze weg willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van alle
leerkrachten en het overige personeel van de Emmaschool.
Doel en werkwijze MR
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders
en een geleding van het team van de Emmaschool. De MR van de Emmaschool
bestond dit schooljaar uit acht leden, waarvan vier ouders/verzorgers van de school
en vier leden uit het team.
De MR vergadert doorgaans eens per vier weken. De directeur is bij het eerste
gedeelte van deze vergadering aanwezig om beleidsstukken toe te lichten,
beleidsvoorbereidende discussies bij te wonen en vragen te beantwoorden.
De MR houdt zich met name bezig met beleidsmatige zaken rondom de school en
overlegt daarover met de directie. De Medezeggenschapsraad heeft twee rechten:
•
•

Instemmingsrecht: dit betekent dat de MR kan meebeslissen over bijvoorbeeld
de besteding van schoolgelden en wijzigingen in het schoolplan.
Adviesrecht: wanneer de directie plannen maakt die betrekking hebben op de
organisatie binnen de school moet zij hierover advies vragen aan de MR.

Afhankelijk van de aard van de onderwerpen heeft de oudergeleding, de
leerkrachtengeleding of hebben beide geledingen advies of instemmingsrecht. Dit is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op sçholen (WMS). De MR heeft een
medezeggenschapsstatuut en -reglement.
Maandelijks heeft de MR een openbare vergadering waarin de directeur deels
aanwezig is. De agenda van de MR wordt door de voorzitter in overleg met de
directeur opgesteld. De geagendeerde onderwerpen bespreken we en over
beleidsvoornemens volgt advies of stemming. De vastgestelde notulen worden
gepubliceerd op de website van de Emmaschool, https://kindcentrumemmaschool.nl/onsonderwijs/medezeggenschapsraad.html.
Overzicht schooljaar 2019-2020
Aan het begin van het schooljaar stelde de MR vast welke thema’s zij van belang
vond én gedurende het schooljaar aan de orde wilde laten komen. De speerpunten in
dit schooljaar waren Rekenen, EDIE (beide belangrijke thema’s uit het
schooljaarplan), de vernieuwbouw van de school en het gebrek aan lokalen. Daarbij
speelde de werving van een nieuwe directeur.
Gedurende het jaar zijn daar actuele thema’s aan toegevoegd. Meest belangrijk dit
jaar de gevolgen van de coronacrisis.

De MR heeft de onderwerpen binnen de geplande vergaderingen goed kunnen
behandelen. Ook zijn er extra vergaderingen belegd waarin de MR geconsulteerd
werd over de maatregelen als gevolg van de coronacrisis.Twee reguliere
vergaderingen zijn vervallen.
Corona
De MR heeft op verschillende momenten waardering uitgesproken voor de grote
inzet van de school en de leerkrachten om onder de plotselinge omstandigheden de
kinderen van goed onderwijs te blijven voorzien en de wijze waarop het
thuisonderwijs snel heeft weten vorm te geven.
Toen de kinderen in mei weer met halve klassen naar school mochten werd de MR
om instemming gevraagd over het tijdelijk voeren van een continurooster. We
hebben daar mee ingestemd.
Een groot thema aan het eind van het schooljaar was het besluit over het wel of niet
handhaven van een continurooster. Toen de scholen weer volledig opengingen
verviel het advies van de PO-raad tot het voeren van een continurooster, en de
directeur heeft dit advies gevolgd. Dit zorgde voor signalen van bezorgde ouders.
Daarbij ontstond onduidelijkheid over de termijn waarvoor het besluit over de
schooltijden, dat vier jaar geleden werd genomen, geldig is. In overleg tussen MR en
directeur is besloten de gewone schooltijden voorlopig te handhaven, en in 2021 de
procedure schooltijden opnieuw te starten.
Vernieuwbouw
Ook dit jaar staat het project vernieuwbouw nog vooral in het teken van planvorming,
budgettering en besluitvorming. De werkgroep vernieuwbouw van de Emmaschool
werd dit schooljaar betrokken bij het schrijven van een ambitiedocument. De
directeur heeft de MR geïnformeerd dat sprake is van een jaar vertraging in het
project. Omdat de gemeente in haar leerlingenprognose uitgaat van een lager
toekomstig aantal leerlingen dan de school is ruimtegebrek ook voor de
vernieuwbouw een aandachtspunt.
Het onderhoud van de school tot aan de start van de vernieuwbouw blijft, net als
vorig jaar, onderwerp van zorg en gesprek. De MR blijft benadrukken dat het van
belang is dat noodzakelijk onderhoud aan de school gedaan wordt, om een gezonde
werk- en leeromgeving te behouden. Het doet de MR goed dat het meubilair dit
schooljaar is vervangen.
De MR blijft de voortgang van het project vernieuwbouw volgen. Ook in relatie tot de
kinderopvang waarvoor niet de gemeente maar Plateau voor financiering moet
zorgen.
Nieuwe directeur
Omdat de directeur van het IKC voor de zomervakantie te kennen had gegeven de
Emmaschool te verlaten, begonnen we het jaar met een interim-directeur, Meintho
Krol. Namens de oudergeleding zat Yanto van Straten en namens de lerarengeleding
Astrid Assink in de BenoemingsAdviesCommissie (BAC). De sollicitatieprocedure
startte nog voor het einde van het schooljaar en leverde helaas geen kandidaat op.

Daarop werd besloten de interim-periode te verlengen tot het einde van het
schooljaar en in 2020 de procedure opnieuw op te starten. Een afvaardiging van de
MR heeft daarop bij de bestuurder van Plateau erop aangedrongen de procedure
begin 2020 opnieuw op te starten, zodat er in het nieuwe schooljaar een kandidaat
gevonden zou zijn. De BAC vond in die ronde een geschikte kandidaat in Carolien
Haverkort, die werd aangesteld per schooljaar 2020 – 2021. De MR is verheugd met
deze aanstelling en wenst Carolien veel succes en werkplezier.
Tekort aan lokalen
Het tekort aan lokalen was al aan het begin van het schooljaar onderwerp van
gesprek tussen de interim-directeur, het bestuur van Plateau en de gemeente Assen.
Het ruimtegebrek kon dit jaar worden opgevangen door gebruik te maken van het
speellokaal, wat een onwenselijke situatie is. Er is in januari geïnventariseerd
hoeveel lokalen het schooljaar 2020-2021 nodig zouden zijn (15), waarbij bleek dat
er twee lokalen te weinig zouden zijn. Daarop is een aanvraag voor twee extra
klaslokalen gedaan bij de gemeente. De gemeente Assen verwees naar leegstaande
lokalen bij de Maria in Campisschool, dat zich nét binnen de maximale afstand tot de
Emmaschool bevindt. Een voor de directeur en MR onbespreekbare afstand. Aan het
eind van het schooljaar is voor één groep een plek gevonden in het gebouw van Kids
First, verderop in de Prinses Irenestraat. Voor de andere klas is besloten het
speellokaal opnieuw op te offeren.
EDIE
De verdere verbetering van het lesmodel EDIE is voor de school speerpunt dit jaar,
zo staat in het schooljaarplan. EDIE staat voor Expliciete Directie Instructie
Emmaschool. Het EDIE lesmodel bestaat uit een vaste structuur die de leerkrachten
gebruiken bij het geven van lessen. De leerkracht volgt een aantal stappen met als
doel zoveel mogelijk kinderen het leerdoel (kennis of vaardigheden) van de les te
laten behalen. Om de inzet van het lesmodel verder te verbeteren is dit schooljaar
een studiedag geweest en worden lessen gefilmd en gepresenteerd om te leren van
elkaar. De MR heeft hiervan met interesse kennisgenomen.
Rekenen
De school is op zoek naar een nieuwe rekenmethode, en doet een pilot waarin
minder volgens de methode en meer met materialen wordt gerekend. De resultaten
van de CITO-toets vormen een evaluatiemoment. De MR werd hierover periodiek op
de hoogte gehouden en blijft de pilot graag met interesse volgen.
Engels
In de tweede helft van het schooljaar werd het Engels onderwijs onderwerp van
gesprek, vanwege het vertrek van de vakleerkracht. Het is voor de school lastig een
native speaker te vinden; dat heeft wel de voorkeur.
Leerkrachtentekort
Het leerkrachtentekort wordt een steeds nijpender probleem, landelijk maar ook voor
de Emmaschool. Het komt voor dat een klas naar huis moet worden gestuurd bij
ziekte van de leerkracht, omdat er geen vervanging is te vinden. Een nieuwe optie dit
schooljaar was de inzet van kunstdocenten vanuit het ICO. Ook andere opties
werden met de directeur verkend en de oproep aan de directeur is om creatief in
mogelijkheden te denken.

Schoolreizen
Dit schooljaar is ervoor gekozen voor een aantal klassen de schoolreis aan het begin
van het schooljaar te plannen, in plaats van aan het eind. Omdat dit een grote
verandering is had dit aan de MR voorgelegd moeten worden, wat per abuis niet is
gebeurd. Afgesproken is dat de MR op de hoogte wordt gehouden van de evaluatie.
Leerlingenraad
Het gesprek met de leerlingenraad kon dit jaar in verband met corona helaas niet
doorgaan. De MR hoopt het volgend schooljaar weer van de leerlingenraad te horen
wat zij vinden van de school.
Financiën en Formatie
De beschikbare financiën en formatie heeft tot een goede verdeling geleid van
leerlingen over de klassen.
Vanwege corona is de bijeenkomst over de begroting van de OR, waarop de MR
instemmingsrecht heeft, niet doorgegaan. Daarom heeft de interim-directeur bij
uitzondering afspraken gemaakt met de voorzitter van de OR hierover.
Jaarlijks terugkerende documenten
Gedurende het jaar heeft de MR positief advies uitgebracht over danwel ingestemd
met het schoolplan, het veiligheidsplan, de voorgestelde groepsindeling 2020-2021.
De MR heeft niet ingestemd met de schoolgids 2020-2021, omdat het gedateerd en
slecht leesbaar is. Dit punt is door de directeur doorgeschoven naar het nieuwe
schooljaar. Ook het schooljaarplan 2020-2021 werd niet behandeld en op de agenda
gezet na de zomervakantie.
Bemensing MR & verkiezingen
Volgens het reglement van de MR is de zittingstermijn van leden drie jaar. Daarom
hebben Yanto van Straten en Corry Kanning uit de oudergeleding te kennen
gegeven te stoppen en zijn verkiezingen georganiseerd. In juni startte Monique de
Groot als nieuwe voorzitter van de MR. Voor de zomervakantie werd een tweede
verkiezingsronde georganiseerd om een tweede lid voor de oudergeleding te werven.
Jorn van Doren heeft de verkiezingen gewonnen en dat betekent dat we het nieuwe
schooljaar met een volledige oudergeleding starten. Vanuit de lerarengeleding zijn
Anja Joling, Astrid Assink en Lianne de Vries gestopt, omdat zij hun termijn hebben
overschreden. Zij hebben vervanging gevonden in Agnes Waldus, Tineke van der
Hart en Yvonne van de Leur, die in het nieuwe schooljaar starten. Daarmee blijft ook
de lerarengeleding op volle kracht.
Contact
De MR is er voor ouders, leerkrachten én leerlingen. Als je een vraag hebt of je wilt
iets kwijt over beleidsmatige zaken laat het ons weten. Dit kan via ons e-mailadres:
mr@kindcentrum-emmaschool-assen.nl, maar schroom ook niet om één van ons aan
te spreken op het schoolplein.
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