Jaarverslag 2018-2019
Medezeggenschapsraad OBS De Dennenkamp
Beste ouders,
Met het jaarverslag en de mondelinge toelichting hierop tijdens de jaarlijkse
oudervergadering, legt de Medezeggenschapsraad van OBS De Dennenkamp verantwoording
af over het gevoerde beleid, de genomen beslissingen en de activiteiten aangaande het
voorgaande schooljaar. In dit verslag worden de thema’s uit het afgelopen jaar toegelicht.
Samenstelling MR
De samenstelling van de MR was het afgelopen schooljaar als volgt:
Oudervertegenwoordiging:
Henrik Koekkoek (voorzitter)
Jorien Terlouw (lid)
Personeelsvertegenwoordiging:
Renske van Ommen (secretaris)
Bertha Scholte (lid)
Algemeen
De MR heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd, waarbij één vergadering op 22 januari
2019 bestond uit een kennismakingsgesprek met onze directeur Mirjan Vukkink. Bij de eerste
MR vergadering op 4 september 2018 was directeur Maarten Molenkamp aanwezig en bij de
vergadering van 20 november 2018 was directeur Roeland Omlo aanwezig. Directeur Mirjan
Vukkink was bij de vergaderingen van 12 maart 2019 en 25 juni 2019 aanwezig.
Bij de MR vergaderingen is de directeur aanwezig om informatie en toelichting te geven over
verschillende onderwerpen m.b.t. de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar,
geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom.
De agendapunten zijn divers van aard en belichten alle facetten van activiteiten binnen de
school en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Vaste of terugkerende agendapunten zijn:
• De formatie
• Het leerlingenaantal
• Klankbordgroep
• Onderwijskundige zaken
• De nieuwbouw van de school in het Kindplein West.

Formatie, groepsindeling en personele bezetting
De formatie wordt toegekend door OOZ en hangt af van het aantal leerlingen. Voor de MR is
het handhaven van 4 combinatiegroepen van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen. Voor het schooljaar 2018/2019 was voor de groepen 1 en 2 geen
combinatiegroep nodig, omdat er voldoende leerlingen waren voor een zelfstandige groep.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de indeling van de groepen:

•
•
•
•
•

Combinatiegroep 1 en 2: juf Els en juf Willy (juf Bertha is voorlopig afwezig)
Combinatiegroep 3 en 4: juf Vera en meester Sander;
Combinatiegroep 5 en 6: juf Renske en juf Sharisma;
Combinatiegroep 7 en 8: meester Ivan en meester Carles.
Nieuwkomersgroep: juf Sharisma, juf Gerda, juf Alyn en juf Fatma.

In de MR-vergadering van 25 juni 2019 is de formatie besproken. Voor de formatie van het
schooljaar 2019-2020 kon de MR haar instemming geven. Op dat moment waren er nog
vacatures, maar deze zijn gelukkig voor de start van het nieuwe schooljaar ingevuld
(meester Ivan en WPO leerkrachten meester Sander en juf Aimee).
Het is goed om te zien dat de Dennenkamp nog steeds groeit. Helemaal omdat de
verwachting binnen de gemeente Ommen is, dat het aantal leerlingen voor het
basisonderwijs zal afnemen de komende jaren.
Het afgelopen schooljaar zijn er veranderingen geweest in de personele bezetting:
- Het schooljaar 2018 – 2019 is bij De Dennenkamp begonnen met een combinatie van
twee directeuren (Maarten Molenkamp en Roeland Omlo). Zij vormden in het begin
van schooljaar 2018 – 2019 samen de directie. De MR was blij met deze oplossing en
had daar vertrouwen in. Helaas hebben zij maar voor een korte periode kunnen
samenwerken, omdat Maarten Molenkamp vanaf half november door ziekte zijn werk
niet kon voortzetten. Vanaf 20 november 2019 heeft Roeland Omlo met hulp van
OOZ de taken als directeur van De Dennenkamp voor een korte periode op zich
genomen.
- Op 22 januari 2019 heeft de MR een kennismakingsgesprek gehad met beoogd
directeur Mirjan Vukkink. Zij is binnen OOZ een ervaren basisschooldirecteur. Dit
gesprek is goed verlopen voor beide partijen. Na dit gesprek heeft Mirjan Vukkink de
functie van directeur aanvaard en heeft de MR een positief advies gegeven om haar
aan te stellen als directeur. Mirjan Vukkink is met ingang van 1 februari 2OI9 bij ons
begonnen. De MR heeft veel vertrouwen in haar en is blij met haar aanstelling.
Inspectierapport van onderwijsinspectie
In het vorig schooljaar op 6 en 15 maart 2018 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek
gedaan bij De Dennenkamp. De MR is in april 2018 op de hoogte gebracht door de directeur,
dat De Dennenkamp op 4 van de 10 onderdelen (standaarden) volgens de
onderwijsinspectie een onvoldoende heeft. Omdat op alle onderdelen voldoende moet
worden gescoord, is hierdoor de totale beoordeling voor de school een onvoldoende. In de
MR is afgesproken om eerst het definitieve inspectierapport van de onderwijsinspectie af te
wachten. Het definitieve inspectierapport was begin september 2018 afgerond en
uitgebracht.

Op 11 september 2018 is door Maarten Molenkamp een uitleg gegeven over het
inspectierapport. Hij heeft de onderdelen waarop de onderwijsinspectie een school
beoordeelt toegelicht en heeft uitleg gegeven waarom wij op 4 onderdelen een onvoldoende
hebben gescoord.
Op 16 april 2019 heeft de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitgevoerd en dat was
positief. Door het harde werken heeft het team (met een nieuwe directeur (op dat moment
amper 2 maanden in functie), een IB-er en alle leerkrachten) op alle onderdelen een
voldoende gescoord. Er zijn nog wat kleine verbeterpunten en deze worden op dit moment
door het team verder opgepakt. De MR is zich ervan bewust, dat dit veel heeft gevraagd van
het team; dit positieve resultaat, is dan ook op 16 april gevierd met het team.
De MR wil het team bedanken voor dit mooie resultaat en weet dat het afgelopen jaar zwaar
was voor het team. Gelukkig geeft dit weer meer rust, nu dit achter de rug is. We kunnen
weer vooruitkijken om de school verder te verbeteren. Daarvoor zijn al veel mooie
initiatieven genomen zoals didactische coaching (leerkrachten worden met camera
opgenomen en samen met collega wordt dit besproken) en er zijn verschillende werkgroepen
waarin uiteenlopende onderwerpen binnen de school worden besproken (engels, ict, etc.)
om het onderwijs te verbeteren.
Klankbordgroep
De klankbordgroep is een vertegenwoordiging van ouders uit alle combigroepen, die een
aantal maal per jaar bijeen kan komen om informeel ideeën en/of lopende zaken te
bespreken die op school (kunnen) spelen. Afgelopen jaar is de klankbordgroep niet bijeen
geweest.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De MR van De Dennenkamp kan ook zaken onder de aandacht van de GMR brengen. Van
deze mogelijkheid hebben wij dit schooljaar geen gebruik gemaakt. In de GMR van OOZ is
momenteel geen vertegenwoordiging vanuit Ommen. De verslagen van de GMR zijn niet
meegenomen in deze stukken.
Nieuwkomers-groep
Diverse kinderen van de nieuwkomers-groep zijn het afgelopen jaar doorgeplaatst naar de
reguliere klassen op zowel De Dennenkamp als op andere scholen. Het gaat hier om
kinderen die inmiddels een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen en woonachtig
zijn in Ommen of omliggende gemeenten. Deze kinderen worden met een tweejarig NT2traject voorbereid op het Nederlandse onderwijs. De MR heeft uitgesproken achter de
nieuwkomers-groep op de Dennenkamp te staan.

Kindplein West
De deelnemende scholen aan het gezamenlijke schoolgebouw “kindplein west” zijn:
De Dennenkamp, Guido de Bres en Het Koloriet. De bedoeling is dat het kindplein op de
locatie van de scholen De Dennenkamp en Het Koloriet gebouwd gaat worden.
De themaraad “kindplein West” heeft een vertegenwoordiging van elke school. Vanuit de
Dennenkamp zijn Renske van Ommen (school) en Henrik Koekkoek (ouders) afgevaardigd in
de themaraad. Deze themaraad heeft periodiek overleg over uiteenlopende zaken met
betrekking tot de totstandkoming van het kindplein (dit overleg is gedurende de fasen van
ontwerp, ontwikkeling, bouw en nazorg van het kindplein). Deze werkgroep overlegt met en
rapporteert aan de MR van de scholen.
De gemeente Ommen heeft met instemming van de gemeenteraad in 2019 een krediet
beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Kindplein West in Ommen. Dit was een
belangrijke stap in de richting voor het verwezenlijken van het kindplein.
Op Kindplein West wordt een breed aanbod van voorzieningen rondom kinderen van 0 tot 12
jaar aangeboden. Hiermee biedt Kindplein West kinderen een passende onderwijsomgeving,
waarbij ouders kunnen kiezen uit drie verschillende denominaties: gereformeerd, openbaar
en protestants-christelijk. Naast de drie scholen wordt er kinderdagopvang en buitenschoolse
opvang aangeboden door kinderopvang De Kleine Kunst in Kindplein West.
ABC Nova heeft een ruimtelijk en functioneel plan van eisen (PvE) afgerond. ABC Nova is ook
betrokken wij de selectie van een bouwbedrijf voor het verwezenlijken van het kindplein. Op
dit moment is de selectie van een bouwbedrijf gestart. Dit bouwbedrijf moet in staat zijn om
een schoolgebouw te ontwerpen en te bouwen, dat voldoet aan het opgestelde programma
van eis en past binnen het gesproken budget.
Het gehele proces duurt langer, dan wij vooraf hadden kunnen inschatten en het zal nog wel
even duren voordat gestart gaat worden met de bouw. Maar de bedoeling is nog steeds dat
we over een paar jaar in een prachtig duurzaam schoolgebouw zitten, dat voldoet aan het
moderne onderwijs voor de komende jaren. Wij houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen m.b.t. het kindplein.
Overige onderwerpen
Naast bovenstaande lopende zaken is ook gesproken over diverse andere onderwerpen,
zoals onder meer de digitale middelen (netwerk, Snappet, nieuwe Chroombooks, etc),
Engelse lessen, HVO/GVO, de verkeerssituatie rondom school, het overblijven en diverse
andere zaken die in en rondom school speelden.
Nieuwe MR-leden
Dit jaar is Henrik Koekkoek aftredend als lid van de MR. Er is daardoor binnen de MR plaats
gekomen voor een nieuw lid namens de ouders.

Ten slotte
Het beleid van de school wordt in gezamenlijkheid bepaald. Ouders zien en horen
ongetwijfeld vaak andere dingen dan de leerkrachten als het gaat om hoe het reilt en zeilt
op school. De MR staat open voor alle vragen of opmerkingen over (het beleid van) de
school. Wie vragen of opmerkingen heeft kan daarom altijd terecht bij een van de MR-leden,
zowel bij de leerkrachten als bij de ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar,
tenzij vertrouwelijke onderwerpen worden behandeld.

Met vriendelijke groet,
MR De Dennenkamp

