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JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2018-2019 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD G.A. DE RIDDERSCHOOL 

 

In het schooljaar 2018-2019 is de medezeggenschapsraad (MR) 7 keer in vergadering 
bijeengekomen. De vergaderingen - die openbaar zijn - worden in principe bijgewoond door de 
voorzitter van de Ouderraad (OR) en één van de namens onze school afgevaardigden in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

 

De volgende onderwerpen zijn in het schooljaar 2018-2019 o.a. aan de orde geweest: 

 Huisvesting van de school; 
 Begroting Steunstichting en hoogte vrijwillige ouderbijdrage; 
 Pestprotocol en incidenten;  
 IKC-plan 2019-2023, Schooljaarplan en Schoolgids 2019-2020.  

 

De personeelsgeleding van de MR heeft in de vergadering van 9 juli instemming verleend aan de 
formatie en groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020, inclusief de ten opzichte van vorig 
schooljaar gewijzigde bestedingswijze van toegewezen extra financiële middelen voor de 
werkdrukverlagende maatregelen.  

 

SAMENSTELLING VAN DE MR 

Aan het begin van het schooljaar bestond de oudergeleding van de MR uit Martin Zwiers 
(voorzitter), Rien van Kesteren (secretaris) en Yvonne Frankema. Martin heeft aan het einde van 
het schooljaar zijn functie als voorzitter van de MR neergelegd en is tevens afgetreden als lid. Als 
nieuw lid namens de ouders is Jeroen Loovers toegetreden tot de MR.   

De personeelsgeleding bestond aan het begin van het schooljaar uit Wessel Walles, Anneke Boer 
en Margreet Welbergen. Anneke is aan het eind van het schooljaar met pensioen gegaan en 
zodoende ook afgetreden uit de personeelsgeleding van de MR. In haar plaats heeft Ellen Oosting 
namens het personeel zitting genomen in de MR.  

 

AFVAARDIGING IN DE GMR 

Namens het personeel is Gea Gerding afgevaardigde van onze school in de GMR. Tot halverwege 
het schooljaar was namens de ouders Victor Jongman afgevaardigde van onze school in de GMR. 
Omdat Victor’s echtgenote als directeur binnen de Stichting Kits Primair is aangesteld, heeft hij 
besloten zijn functie in de GMR neer te leggen. Victor’s werk in de GMR is overgenomen door 
Lotte Oude Essink-Burki die, namens de ouders die kinderen op de G.A. de Ridderschool hebben, 
samen met Gea onze school vertegenwoordigt.  
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HUISVESTING VAN DE G.A. DE RIDDERSCHOOL 

De huisvesting van onze school is ook dit gehele schooljaar weer een terugkerend thema op 
iedere vergadering geweest. Kernvraag is nog steeds of er voldoende fysieke ruimte van de 
benodigde kwaliteit is om goed onderwijs onder adequate omstandigheden te kunnen geven. De 
arbeids- en leeromstandigheden in de (tijdelijke) units maar ook in de vaste lokalen van het 
schoolgebouw staan vanwege de leeftijd van het gebouw en de nog altijd aanhoudende groei van 
het aantal leerlingen onder druk.  

In oktober 2018 heeft de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Drenthe een onderzoek 
gedaan naar het binnenklimaat in onze school. Aanleidingen voor dit onderzoek waren de 
klachten over het binnenklimaat tijdens de recente hittegolven. De conclusies in de rapportage 
van de GGD zijn niet mals m.b.t. ventilatie, CO2-metingen, temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, daglicht en algemene hygiëne en schoonmaak.  

Ondanks de wetenschap dat de huisvesting van het basisonderwijs in de gemeente Midden-
Drenthe (helaas) niet de verantwoordelijkheid is van de (lokale) schooldirecteur maar van de 
gemeente, blijven we dit thema toch op de agenda van de MR-vergaderingen houden om 
hierover in gesprek te blijven met de schooldirecteur. Alleen langs deze weg kan de MR de 
nodige aandacht voor dit onderwerp blijven vragen van de directie van de Stichting Kits Primair 
en de gemeente.  

Ook de afvaardiging van onze school in de GMR heeft dit thema daar op de agenda geplaatst.  

Inmiddels heeft, mede naar aanleiding van het GGD-rapport, een gesprek plaatsgevonden tussen 
de directeur van de Stichting Kits Primair en de verantwoordelijke wethouder. De wethouder 
heeft aangekondigd met een integraal onderwijshuisvestingsplan te komen waarin de situatie op 
de G.A. de Ridderschool één van de speerpunten is.  

 

BEGROTING STEUNSTICHTING EN HOOGTE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Met de voorzitter van de Ouderraad is ook dit schooljaar weer overleg geweest over de 
begroting van de Steunstichting en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment 
krijgt de Ouderraad de begroting nog rond en lijkt een verhoging van de vrijwillige 
ouderbijdrage nog niet noodzakelijk.  

 

PESTPROTOCOL EN INCIDENTEN 

Er zijn dit schooljaar wat signalen geweest over pestgedrag van kinderen uit de bovenbouw naar 
de lagere groepen. Daar is overleg over geweest met de betrokken leerkrachten en ook is er 
gesproken met de betrokken ouders. Hoewel de MR hierin niet rechtstreeks is aangesproken, 
maar wel werd geïnformeerd is het thema een aantal keren teruggekomen op de agenda. In 
eerste instantie is de leerkracht het aanspreekpunt in dit soort situaties. De MR moet wel 
aangesproken worden indien het aanwezige pestprotocol niet gevolgd wordt.  

Er is ten opzichte van vorige schooljaren een stijging waar te nemen in het aantal incidenten, 
maar onduidelijk is nog of dat komt door betere registratie of door een daadwerkelijke stijging 
van het aantal incidenten. De systematiek van registratie is nog te kort in gebruik om een trend 
waar te nemen. Ieder incident is er natuurlijk 1 te veel, maar op het eerste gezicht is er geen 
sprake van een zorgwekkende trend. Met de schooldirecteur is afgesproken deze cijfers met 
enige regelmaat in de vergadering te bespreken.  
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IKC-PLAN 2019-2023, SCHOOLJAARPLAN EN SCHOOLGIDS 2019-2020 

Met de schooldirecteur is het IKC-plan 2019-2023 besproken. Dit document is in hoofdzaak 
bedoeld als beleidsdocument richting de Onderwijsinspectie. Vanuit de MR waren er wel wat 
vraagtekens bij dit document, met name als het gaat over adequate huisvesting als onmisbare 
randvoorwaarde voor goed onderwijs. Het hoofddoel van dit document is echter het 
onderwijskundig beleid.  

Ook de IKC-gids en het Schooljaarplan voor het schooljaar 2019-2020 zijn met de directeur 
besproken. De opmerkingen zijn in de definitieve versies van deze documenten verwerkt. Na een 
laatste check en met instemming van de MR is de IKC-gids 2019-2020 op de website van de 
school gepubliceerd. 

 

 


