Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Schooljaar 2014-2015
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 2014-2015 zes maal bijeengekomen; 15 september, 6 november, 27 januari, 10
maart, 16 april en 11 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: Lotte Dekker en Janneke Hommersom(PG), Thalia Heijdenrijk (OG) Thalia wordt vervangen
door Bas Treur vanaf november.
De Tweemaster: Jankees Dekker en Nico Schilder (PG), Esther Speelman en Eric Hoogenboom (OG)
Jankees stopt ivm naderend pensioen en wordt vervangen door Rob van den Ouden (PG)
De Troubadour: Irène Niemeijer (PG), Patrick Oosterling en Iris Licht (OG). Irene is per oktober 2014 met
pensioen gegaan en vervangen door Heidi de Heer.
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.
Korte terugblik op het schooljaar
Het schooljaar 2014-2015 was het eerste jaar waarin Gabri van den Hout als directeur van de Windvaan
heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de MR. De locaties zijn dit jaar gestart met het gebruik
van Chromebooks en ook zijn de email adressen aangepast en wordt er gebruik gemaakt van een
nieuw document beheersysteem. Al met al een jaar waarin er veel gewend moest worden maar geen
grote issues met het bevoegd gezag ter tafel gekomen zijn.
Besproken punten die betrekking hebben op alle locaties:
-

Er wordt aangekondigd dat er een Islamitische School wordt gevestigd in Hoorn. Het zal in de
Kersenboogerd zijn, maar het wordt nog afwachten wat de aantrekkingskracht zal blijken te zijn
en wat de effecten op het leerlingenaantal van de Windvaan zal zijn.
In het algemeen is de telling in oktober een aangrijpingspunt voor het besef dat het
leerlingenaantal omhoog moet en zal er ook moeten worden geïnvesteerd in het aantrekkelijk
maken/houden van alle drie de locaties. Budgettair gezien is de Windvaan gezond en hebben
wij dit jaar in het totaal weer meer leerlingen dan vorig jaar. Dit is zeker goed omdat de
leerlingenaantallen in Hoorn en omgeving over het algemeen juist dalen.
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-

-

PO/VO overleg blijft een hekel punt, niet bij iedereen is de indruk dat er een goede overdracht
is van de informatie over de kinderen die van het PO naar het VO gaan. Dit blijft ook een punt
op de agenda van de GMR.
Passend Onderwijs is ingevoerd en wordt toegepast voor het plaatsen van kinderen in de
nabijheid van de woonplaats.
Ontwikkeling van de School Monitor zorgt voor verbetering van het verwerken van informatie
door het personeel.
De gebouwen van de Windvaan blijven eigendom van de gemeente maar het onderhoud
komt nu voor rekening van Talent. Een en ander moet nog worden uitgewerkt in detail.
Het formatiebudget is verlaagd aangezien er minder kinderen met een ‘weging’ zijn dan
voorheen.
Voor het eerst is op de Windvaan de IEP toets afgenomen (vergelijkbaar met CITO). Door de
leerlingen en leerkrachten wordt de IEP toets als positief ervaren. Dit jaar telt de toets nog niet
mee. MR stelt wel vragen bij toetsen die een weging hebben terwijl de inschrijftermijn van
diverse scholen van het VO al zijn gesloten.
Door de komst van een nieuwe cao en de invoering van een 40-urige werkweek is er nog veel
gepuzzel nodig om iedereen de juiste uren te geven en tevens de wensen van veel ouders te
honoreren die vragen om aansluitende vrije dagen en synchronisatie met het PO.
De enigszins starre houding van de vereniging Avondvierdaagse zorgt ervoor dat de
organisatie vanuit de Ouderraad wordt gedaan voor de deelname van de afzonderlijke
locaties.
Door de ‘beweegbrief’ is er aangegeven dat er een vakleerkracht moet zijn die de gymlessen
moet uitvoeren in plaats van de docenten die voor de klas staan maar geen gymbevoegdheid
hebben. Dit vraagt natuurlijk wel de nodige personele inzet en budgettering.
De maatschappelijke discussie over de gekleurde Pieten wordt uiteraard gevolgd en Talent
volgt daarin vooral het Jeugdjournaal als leidraad voor het profiel van de Pieten.
Door wijzigingen in het personeel wil Gabri in de Windvaan een andere structuur aanbrengen
die het volgende schooljaar in werking moet treden.

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 initiatieven of gebeurtenissen. Deze
laatste staan hieronder per locatie vermeld.
Besproken punten die betrekking hebben op De Tweemaster:
-

Levelwerk (programma voor + kinderen) is in gang gezet
Versnelde groei voor de kleuterklassen geeft het nodige werk voor de organisatie
Dalton visitatie is goed gegaan waardoor de Tweemaster opnieuw voor 5 jaar officieel Dalton
school is.
Twee oud collega’s hebben zich bereid gevonden om ondersteuning te verlenen voor een
paar uur per week (Gerda Erkens en Wim de Hoop)
Excursie naar de Vlinderrots in het kader van de week van het respect
Cursus ”Coöperatief leren” gestart
Open dagen waren hier succesvol met 25 nieuwe aanmeldingen
Voorbereidingen dit jaar voor het vieren van het veertig jarig bestaan in 2015
Brugklasproject waarbij groep 8 alvast kan ‘wennen’ aan de middelbare school

Besproken punten die betrekking hebben op De Troubadour:
-

Klusavonden geweest met personeel en ouders. De lokalen zijn opgeknapt en geverfd. Uit
groep 3 / 4 is het speelhuis verwijderd wat een grote verbetering is. Ook het plein is
meegenomen voor een deel en het fietsenhok is weer opgefrist.
Er is inspectie geweest in april, dat is goed gegaan, het ging met behulp van een nieuwe
methode als pilot.
Er is ook verbouwd aan de ingangen en er zijn nieuwe prikwanden gekomen
Nieuwe meubelen na meer dan 30 jaar en lekkere frisse kleuren weer op de muren
Website is ook aangepakt en bijgewerkt naar de standaard met up to date informatie
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Besproken punten die betrekking hebben op Het Fluitschip:
-

-

Er is op het Fluitschip begonnen met de invoering van een Continue rooster. Ouders hebben
hiervoor gekozen en er is een rooster nu van 5 dagen van 8:45 uur tot 14:15 uur. Al met al geeft
dit na een periode van gewenning voor het gevoel meer rust bij leerkrachten en bij leerlingen.
Over het geheel genomen is iedereen positief.
Groep 6/7/8 zijn weer op kamp geweest
De nieuwsbrief naar de ouders wordt nu alleen nog digitaal verspreid.
Ontbijt met de burgermeester heeft plaats gevonden en is zelfs op de lokale televisie
uitgezonden geweest.
Bij Fun in Athletics is groep 7 eerste geworden en groep 6 werd tweede
Groep 8 leest voor bij de Nationale Voorleesdagen waar 120 peuters naartoe komen
De bibliotheek is ingericht en wordt in gebruik genomen, de woordenwerkplaats die daarbij
hoort is gefinancierd met hulp van de brede school
In maart is het Tuinteam gestart
Het schoolplein is geschilderd! En de bankjes zijn verwijderd met hulp van een shovel met als
vergoeding een taart.

3

