Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Schooljaar 2013-2014
De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan.
De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de
MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met
dat besluit instemt. Het schoolbestuur moet dus rekening houden met de opvattingen van de MR en heeft bij het
nemen van zeer belangrijke besluiten haar medewerking nodig. De MR komt in de regel om de 2 maanden bijeen.
De Windvaan heeft drie locaties die één gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR bestaat uit vijf
vertegenwoordigers namens het personeel en vijf vertegenwoordigers namens de ouders.
Bijeenkomsten
De MR is in het schooljaar 2013-2014 vijf maal bijeengekomen; 16 september, 13 november, 16 januari, 6 mei en 16 juni.
De bijeenkomsten vonden op de schoollocaties plaats, in de regel ’s avonds om half acht. De vergaderingen van de
MR zijn openbaar. De vergaderingen zijn ook bijgewoond door de directeur van De Windvaan en vaak ook door de
locatieleiding van de school waar de vergadering plaats had.
Behalve de algemene MR vergaderingen is er op de locaties door plaatselijke afvaardigingen van de MR over
specifieke onderwerpen gesproken. Hiervan is verslag gedaan op de reguliere MR vergaderingen. Dit betrof
voornamelijk locatie-gebonden onderwerpen.
Samenstelling
De MR werd door de volgende afgevaardigden vertegenwoordigd. PG staat hier voor personeelsgeleding en OG voor
oudergeleding.
’t Fluitschip:
De Tweemaster:
De Troubadour:

Anieke Kater/Lotte Dekker en Janneke Hommersom(PG), Thalia Heijdenrijk (OG).
Jankees Dekker en Nico Schilder (PG), Esther Speelman en Eric Hoogenboom (OG)
Irène Niemeijer (PG), Patrick Oosterling en Iris Licht (OG)

Binnen de MR is Irène de vervanger van Saskia. Halverwege het schooljaar verlaat Anieke de MR en neemt Lotte haar
plaats in. Eric is voor een tweede termijn gekozen als MR lid.
Voorzitter van de MR is Nico Schilder. De agenda van de vergaderingen werd opgesteld door de voorzitter, de notulen
van de vergaderingen zijn beurtelings door de leden gemaakt.
Ook de koepel van openbaar onderwijs in Hoorn, stichting Talent, heeft een MR. Deze heet Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Nico vertegenwoordigt De Windvaan namens het personeel en is voorzitter van de
GMR. Thalia vertegenwoordigt de ouders van De Windvaan in de GMR. Thalia maakt ook deel uit van het kernteam
van de GMR. Eric is lid van de expertgroep financiën die namens de GMR de financiële cijfers van Talent beoordeelt.
Deze groep komt enkele malen per jaar bijeen en brengt verslag uit aan de GMR.

Korte terugblik op het schooljaar
Het schooljaar 2013-14 was het laatste jaar van directeur Ruud Willemse. Zijn opvolger was al bekend, Gabrie van den
Hout is in al het vorige schooljaar benoemd als directeur vanaf het schooljaar 2014-2015. Er zijn weinig grote
onderwerpen de revue gepasseerd. Passend onderwijs komt eraan maar scholen houden hun kaarten tegen de borst.
De nieuwe ICT infrastructuur komt maar moeizaam van de grond. Maar afgezien daarvan draait De Windvaan een
relatief rustig jaar en zijn er weinig zware bespreekpunten met de directeur.
Besproken punten die betrekking hebben op alle locaties:
Het schooljaar is gestart met het traditionele uitje voor de MR met een educatief karakter. We zijn op bezoek
geweest in Aartswoud. Daar is een zorgboerderij en rundveemuseum, gericht op het houden van traditionele
koeienrassen. Ook zagen we de school waar de vader van Jankees ooit hoofdonderwijzer was.
De scholen vinden de Koningsspelen een extra belasting waar moeilijk onderuit te komen valt. Er zijn ook geen
extra middelen beschikbaar om hier iets bijzonders van te maken.
Er is een enquête onder ouders uitgezet betreffende sociale veiligheid. Ondanks herhaaldelijk manen is er een
lage respons op alle locaties. Dit wordt geïnterpreteerd als “weinig problemen”.
De infrastructuur ICT is een zware tegenvaller. Ruud ziet dit als een van zijn laatste klussen, maar de kwaliteit van
de bovenschoolse ondersteuning is zeer matig.
Ter vervanging van verouderde computers zal op de Tweemaster een groot aantal chromebooks worden
besteld. Dit zijn laptops zonder harde schijf. De uitrol van deze laptops is gelijk een test voor andere scholen van
Talent.
Er komt een nieuwe structuur van Talent waarbij de huidige directeur door een Raad van Toezicht wordt
gecontroleerd. De GMR wordt mede-toezichthouder.
In de GMR is veel aandacht voor de noodzaak van onderhoud van de schoolgebouwen. Het beheer van de
gebouwen gaat over naar Talent, maar daar hoort wel een startkapitaal bij voor onder meer het vervangen
van kozijnen en het isoleren van scholen met dubbel glas.
In het kader van WMK (Werken met Kwaliteitskaarten) is een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd
met prima resultaten.
De leerlingaantallen blijven gunstig, per 1 oktober zijn er weer 14 leerlingen meer dan vorig jaar. Dit vooral
dankzij de groei bij De Tweemaster. Door het naderende vertrek van een aantal oudere (“dure”) medewerkers
zijn de financiële vooruitzichten ook gunstig.
Het oppositie-akkoord heeft direct tot een extra geldstroom geleid die direct bij de scholen terecht komt.
Vanuit de MR is het voorstel gekomen leerlingen aan te melden voor de masterclasses van de OSG. Dit zijn
twee lesuren op de vrijdagmorgen waar bollebozen uit de bovenbouw van de OSG lessen voorbereiden voor
bollebozen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen. Ruud heeft hier actie op gezet een een aantal leerlingen
van De Tweemaster en Het Fluitschip mogen meedoen. Een gemakkelijke en mooie manier om leerlingen extra
uitdaging te geven.
Als reactie op ranglijsten van scholen in de media is een website gestart Scholenopdekaart.nl. Hierop staat De
Windvaan abusievelijk als een locatie (Het Fluitschip) vermeld. Dit is gemeld door een ouder en hersteld.
De entreetoets wordt afgeschaft.
Er komt een nieuwe leesmethode voor alle drie de locaties.
De Westfriese Knoop is de naam van het regionale samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Dit verband
krijgt een zgn. Ondersteuningsplanraad. Hiervoor zijn ouders benaderd en opvallend is de grote belangstelling
vanuit ouders van De Windvaan. De MR mag 1 stem uitbrengen op een oudervertegenwoordiger en 1 op een
personeelsvertegenwoordiger.
De methode Levelwerk van Het Fluitschip wordt besproken. Deze is wellicht interessant voor de andere locaties.
Om het open karakter van openbaar onderwijs te benadrukken krijgen alle scholen een “Ik ben welkom”
bordje aan de gevel.
Talent wil mobiliteit van personeel tussen scholen stimuleren. Medewerkers die overstappen zijn bij eventuele
krimp de eerste jaren beschermd.
Gabrie geeft uitleg over passend onderwijs. De locaties van De Windvaan zitten in twee wijk-knopen om samen
te werken met andere scholen. Dit verloopt niet overal even soepel. Passend Onderwijs zorgt sowieso voor veel
bureaucratie en veel vergaderuren terwijl er nog weinig zichtbaar wordt over de profielen van de scholen.
Uitkomst moet wel zijn dat meer kinderen dan nu geplaatst gaan worden in het reguliere onderwijs.
De open avonden voor nieuwe ouders staan ter discussie. Er is weinig belangstelling, ouders melden zich veel
vaker overdag voor een rondleiding door de school in bedrijf.
Ruud draagt steeds meer over aan Gabrie. Hij dankt de MR voor de prettige samenwerking.

Besproken punten die betrekking hebben op afzonderlijke locaties:
Vast agendapunt op de vergaderingen is nieuws van de locaties. Dat betreft reguliere activiteiten (schoolreisjes,
inloopavonden, sportdagen) maar ook bijzondere iniatieven of gebeurtenissen. Deze laatste staan hieronder per
locatie vermeld.
Besproken punten die betrekking hebben op De Tweemaster:
Groep 8 heeft zich aangemeld voor Schoolplein 14 en is toegelaten. Dit betekent dat het schoolplein gaat
worden verrijkt met sport- en spelvelden, mits er voldoende eigen inzet wordt getoond. Dat gebeurt en aan het
einde van het schooljaar is het nieuwe schoolplein feestelijk geopend met een wereldberoemde kickbokser
met roots in de regio.
De tweejaarlijkse dansvoorstelling is vanwege het slechte weer voor de zomer verplaatst naar september en
vindt plaats in de sporthal van De Huesmolen.
Met uitzondering van groep 8 (NIO toets) is de gehele school op excursie naar het Zuiderzeemuseum geweest.
Bij het Nationaal Schoolontbijt is groep 7 ingeloot voor een ontbijt bij de burgemeester op het stadhuis.
Het tuinteam krijgt een nieuwe trekker omdat Elles Kok geen kinderen meer heeft op school.
De komst van de achtste groep heeft geleid tot een vacature. Janny Meter is de nieuwe collega op groep 6.
De flyer die vorig schooljaar op initiatief van de MR is ontworpen is gearriveerd. Maar echt nodig lijkt deze niet,
de school is populair en groeit aan de onderkant gestaag door.
Op initiatief van de MR doet een groep kinderen mee aan de Kangoeroewedstrijd, een landelijke competitie
op het vlak van rekenen/wiskunde.
De MR is actief bij de gesprekken voor de opvolging van Wim de Hoop die met pensioen gaat. We adviseren
positief over Jeffrey, hij gaat vanaf augustus 2014 groep 6 onder zijn hoede krijgen.
Schoolplein 14 krijgt TV aandacht bij omroep WNL. Hiervoor wordt de reeds gehouden sponsorloop opnieuw in
scene gezet.
Alle groepen zijn dankzij thema De Ruimte op bezoek geweest bij de Sterrenwacht in Bovenkarspel.
Besproken punten die betrekking hebben op De Troubadour:
Het jaarlijkse ouder bij kind in de klas was weer een succes.
De onderbouw heeft St Maarten gevierd bij huize Avondlicht.
In het kader van de verkiezingen heeft De Troubadour een debat op de school gehouden met lokale politici.
Groepen 7 en 8 mochten stemmen.
Het Thema 200 jaar koninkrijk is schoolbreed opgepakt.
Besproken punten die betrekking hebben op Het Fluitschip:
Het schoolkamp van groep 8 is turbulent verlopen waarbij op het laatste moment een vijftal kinderen niet mee
mocht van hun ouders. Het kamp zelf is uiteindelijk wel geslaagd.
Het Fluitschip krijgt ook een moestuin voor de school. Uitdaging is deze netjes te houden aangezien deze direct
aan de straat ligt.
Onder druk van de omgeving overweegt Het Fluitschip op termijn over te stappen naar een continurooster. Het
personeel is al om, de ouders worden gehoord en geïnformeerd over de plannen.
De bibliotheek is geopend!
Er is een bijeenkomst georganiseerd gericht op Somalische ouders om cultuurverschillen te overbruggen.
De groepen 1-2-3 krijgen een voorleesontbijt.
Groep 7-8 doet mee aan Zapp live en komt dus op de TV!
Ouders van de ouderraad vertellen op de open ochtend over hun keuze voor de school.
Met acties is bijna € 2000 opgehaald voor opknappen van het schoolplein.

