
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014/2015 
 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Prins Constantijnschool 

over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er zitting hadden in de MR 

en waar we ons mee bezig hebben gehouden. 

 

We wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag en verzoeken u uw meningen, wensen, 

ideeën en/of verzoeken aan de MR te melden via het volgende mailadres: 

mr@prinsconstantijngoor.nl  

 

Samenstelling van de MR 

Het schooljaar 2014/2015 waren er 9 mensen betrokken binnen de Medezeggenschapsraad 

(MR). 

 

Namens de leerkrachten: 

Aletta Geuzinge 

Irene Duker 

Siny van der Woude 

Gerrit Wiggers (als adviserend lid vanuit de directie) 

 

Namens de ouders 

Henri Tijhuis 

Monique Bakker 

Petra ten Dam 

 

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is er voor de Stichting 

Marcant, Waar ook de Prins Constantijnschool onder valt. Elke school levert een afgevaardigde 

voor de GMR. Voor de Prins Constantijnschool is Joost van de Waal de afgevaardigde. 

 

Aan het begin van het schooljaar 2014/2015 hebben we afscheid genomen van Anouk 

Brinkman als lid van de MR namens de leerkrachten. 

 

We vergaderen 6x per schooljaar. In het schooljaar2014/2015 zijn er een aantal punten steeds 

op de agenda teruggekeerd, zoals het vaststellen van de agenda, de notulen van de vorige 

vergadering, mededelingen school/schoolverslag, rondvraag. 

 

Overzicht van besproken onderwerpen 

 

 bijeenkomst gastouders van gastouderbureau “de Bengel” 

 weerbaarheidstraining 

 dalend leerlingenaantal 

 enquête onder ouders en de analyse hiervan 

 verkeerssituatie rondom school 

 invulformulier bij de 1e 10-minuten gesprekken 

 vakantierooster 2015/2016 

 mogelijkheden flexibele personeelsinzet 

 schoolfotograaf 

 benaderen ouders voor MR 

 MR bijeenkomst nieuwe CAO 

 CITO en schooladvies groep7/8 

 speerpunten onderwijs Prins Constantijnschool 

 “het Overlegmodel” voor werkverdeling 

 

 

Bijeenkomst gastouders van gastouderbureau “de Bengel” 

Deze bijeenkomst is als positief ervaren. Het is goed geweest om nader kennis te maken en 

informatie uit te wisselen. Warme overdracht besproken en het belang hiervan uitgelegd. Met 
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de peuterspeelzaal De Triangel zijn er ook nauwe contacten. De kinderen van de 

peuterspeelzaal vieren samen met onze kleuters Sinterklaas. Zo proberen we een doorgaande 

lijn te creëren en de drempel tussen peuterspeelzaal en basisschool te verlagen. Het plan is om 

deze bijeenkomst jaarlijks te laten terugkeren en daarbij te kiezen voor een bepaald thema’s. 

 

Weerbaarheidstraining 

In december is deze training door de leerkrachten gevolgd en heeft als doel dat de 

leerkrachten de kinderen beter kunnen begeleiden in het vergroten van het zelfvertrouwen. 

Regelmatig wordt de training in de klas toegepast, dit gebeurt naar aanleiding van 

rollenspellen of speciale oefeningen. 

 

Dalend leerlingenaantal 

Er is besproken hoe we als school hierop in kunnen spelen. We hebben veel PR nodig, vanuit 

kwaliteit naar buiten treden. Goede communicatie naar ouders is belangrijk. Onze visie moet 

duidelijk zijn. 

Er is aangegeven om in de toekomst eventueel een kennismakingsmoment voor nieuwe 

gezinnen te organiseren. 

 

Enquête onder ouders en de analyse hiervan 

Om de twee jaar wordt er onder de ouders een kwaliteitsenquête gehouden. In het november 

2014 is deze onder de ouders verzonden. In februari 2015 hebben een lid van de MR samen 

met een lid van de oudercommissie (OC) deze ingevulde enquête geanalyseerd. 

Een aantal opvallende zaken wat naar voren kwam in deze enquête: 

– item Communicatie is in score gedaald, doordat Facebook nu als PR middel is 

toegevoegd, de totale score is feitelijk omhoog gegaan. 

– item Schoolplein, in de enquête kwam naar voren dat de meeste ouders dit te klein 

vinden, maar men vergeet dat we maar met twee groepen tegelijk naar buiten gaan. Er 

is veel speelmateriaal aanwezig. Tevens gaan de klassen regelmatig naar het veldje in 

de Rozenstraat, waar weer andere spelelementen aan bod kunnen komen. 

– Volle klassen, mede een gevolg van facilitering door de overheid. 

– Technieklokaal, hiervoor bieden we als school genoeg alternatieve mogelijkheden aan. 

In de groepen 7 wordt er een bezoek gebracht aan Junior Techniek in Haaksbergen, ook 

komt dit onderwerp onder de aandacht bij sommige items van Wereldoriëntatie. 

– Te weinig tijd om te eten, conclusie van de leraren is dat veel kinderen nog steeds erg 

veel eten meenemen. 

 

Verkeerssituatie rondom school 

Het onderzoek omtrent de verkeersveiligheid in de buurt van de school is op dit moment 

minder actueel bij de gemeente, er zijn andere prioriteiten. Als school houden we dit 

nauwkeurig in de gaten, mede door het actieve team van verkeersouders. 

 

Gebruikte formulier bij de 10-minuten gesprekken 

Dit wordt als zeer positief ervaren, zowel bij leerkrachten als bij ouders. 

 

Vakantierooster 2015-2016 

Elk jaar wordt het vakantierooster van het volgende schooljaar besproken. Er wordt overlegd 

over de tijdstippen van de vakanties en de eventuele in te plannen studiedagen, waarop de 

kinderen vrij zijn. Het vakantierooster voor 2015-2016 wordt goedgekeurd. 

 

Mogelijkheden flexibele personeelsinzet 

Er is op dit moment weinig ruimte om ondersteuning te bieden voor het personeel op 

basisscholen. Dit wordt in de vergadering van de GMR besproken. Er is voor scholen meer 

mogelijk binnen de wet: bijv. proefplaatsingen via UWV, tijdelijke benoemingen, 

projectcontracten. De resultaten hiervan zullen in het volgend schooljaar worden toegelicht. 

 

Schoolfotograaf 

Wederom goed verlopen. De individuele foto's zullen om het jaar blijven. Nieuw is dat er 

groepsfoto's elk jaar worden gemaakt. Foto Koch zal samen met de individuele foto's het ene 

jaar hiervoor zorgen en Ben van Sermond Fotografie het andere jaar, alleen de groepsfoto's. 



 

Benaderen ouders voor MR 

De conclusie is dat het moeilijk is om ouders bij de MR te betrekken. Vanuit de oudergeleding 

van de MR zullen we meer naar buiten treden om de MR onder de aandacht te brengen. 

Iedereen zal een stukje schrijven met zijn/haar beweegreden om deel te nemen in de MR. 

Tevens zal de MR duidelijker worden toegelicht. In het nieuwe schooljaar, vlak voor de 

verkiezingen hiervoor zal dit naar buiten worden gebracht. 

 

MR bijeenkomst nieuwe CAO 

Twee leden van de MR hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De wet “Werk en Zekerheid” is 

voor het onderwijs een jaar uitgesteld. De nieuwe CAO gaat wel door. De MR is akkoord 

gegaan met de keuze voor het overlegmodel. 

 

CITO en schooladvies groep 7/8 

Dit jaar was er een nieuwe werkwijze m.b.t. de CITO voor groep 8, dit gaf voor de leerkracht 

van groep 8 zeer veel werk. En waren veel gesprekken met de ouders nodig. Voor het 

eindadvies zijn de borgingsdocumenten gebruikt. Scholen voor het voorgezet onderwijs vinden 

naast de resultaten van de CITO toetsen ook de werkhouding van de leerlingen belangrijk. 

Teven is het niveau van de diverse brugklassen per school voor het voorgezet onderwijs 

verschillend. 

Als het advies van de basisschool en resultaat van de eindtoets verschillend/hoger is, dan 

wordt het advies aangepast. Dit jaar hebben zes leerlingen hierdoor een hoger advies 

gekregen. 

Nieuw is om medio groep 7 al een richting voor de kinderen aan de ouders mee te geven, waar 

een leerling geplaatst zou kunnen worden binnen het voorgezet onderwijs. Het advies wordt 

dan gegeven op basis van werkhouding en resultaten van het leerlingvolgsysteem. 

 

Speerpunten onderwijs Prins Constantijnschool 

In mei 2014 is er een bijeenkomst geweest voor directeuren van de basisscholen., daar werd 

uitleg gegeven over het ontwikkelen van een nieuw schoolplan. De Prins Constantijnschool is 

de enige school die dit in het nieuwe schooljaar (2015-2016) gaat toepassen. Er worden op de 

school drie werkgroepen aangesteld. Het doel is dat het schoolplan gaat “leven”. 

Volgend schooljaar wordt er gestart met het thema “Eigenaarschap”, het ontwikkelen van een 

soort portfolio voor kinderen. Daarna worden de thema's “relaties”, “normen en waarden” en 

“samenwerkend leren” behandelen. Er wordt een portal ingericht waar bijvoorbeeld 

onderwijsinspectie rechtstreeks kan inloggen. In het nieuwe schooljaar zal dit tijdens de 

ouderavond worden toegelicht. 

Andere speerpunten van de school: 

– invoering registratie programma Parnassys, 

– invoering tablets, 

– scholing muziekonderwijs 

 

Het “overlegmodel” voor werkverdeling 

Het onderwijsteam heeft dit model voorgelegd aan de MR en niet het basismodel. De MR heeft 

hiermee ingestemd. 

Het nieuwe taakbeleid wordt per 1 augustus 2015 ingevoerd en houdt in dat de maximale 

lessentaak van 930 uur wordt losgelaten en dat daarover afspraken worden gemaakt. 

Rekening houdend met de daarbij behorende opslagfactoren, voor- en nawerk en 

professionalisering. 

 

 


