Jaarverslag 2019-2020
Medezeggenschapsraad OBS De Dennenkamp
Beste ouders,
Met het jaarverslag en de 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. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en deze
kunnen worden nagelezen op het prikbord bij de ingang van de bovenbouw.
Samenstelling MR
De samenstelling van de MR was het afgelopen schooljaar als volgt:
Oudervertegenwoordiging:
Jorien Terlouw (voorzitter)
Elisabeth Idema (lid)
Personeelsvertegenwoordiging:
Renske van Ommen (secretaris)
Bertha Scholte (lid)
Algemeen
De MR heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd, waarbij één vergadering op 28 April 2020 volledig
in het teken stond van de Corona crisis en de benodigde communicatie in verband met de heropening
van de scholen. Directeur Mirjan Vukkink was op uitnodiging bij de alle vergaderingen aanwezig om
toelichting te geven vanuit het bestuur OOZ en/of vanuit haar functie als directeur.
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
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
• 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 de 4 combinatiegroepen van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen. Voor het schooljaar 2019/2020 was er besloten 2 combinatiegroepen 1 /2 te creëren,
omdat hiervoor voldoende leerlingen aanwezig waren.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de indeling van de groepen als volgt:
•
•
•
•
•

Combinatiegroep 1 en 2: Els Veldhuis en Willy Wachtmeester
Combinatiegroep 3 en 4: Vera Bennink
Combinatiegroep 5 en 6: Renske van Ommen en Sharisma de Haas
Combinatiegroep 7 en 8: Ivan Schipper en Sharisma de Haas
Carles Bembom wordt ingezet om te ondersteunen bij verschillende groepen en daarnaast
begeleidt hij individuele leerlingen. Ook verzorgt hij samen met Ivan Schipper de gymlessen.

In de MR-vergadering van 9 juni 2020 is de formatie besproken. Voor deze formatie van het schooljaar
2020-2021 kon de MR haar instemming geven. Helaas hebben we hierdoor afscheid moeten nemen
van leerkrachten en onderwijsassistenten in verband met het stoppen van de nieuwkomersgroep en
door het starten met maar 1 combinatiegroep 1/2.
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. Voor komend schooljaar
staat dit wel op de planning omdat vooral de realisatie van Kindplein West dichterbij komt en we de
ouders hier in willen betrekken.
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.
Corona maatregelen
Schooljaar 2019-2020 zal toch de boeken ingaan als een speciaal jaar. De scholen, leerkrachten,
ouders en niet te vergeten ook de kinderen kregen te maken met een totale sluiting van de scholen.
Van de een op de andere dag moesten de kinderen thuisblijven, ouders thuiswerken en leerkrachten
schakelen van klassikaal naar online/thuis onderwijs. De heeft een grote impact gehad op ons
allemaal.
Heel snel werden er door de leerkrachten thuiswerk-pakketten gemaakt die door de kinderen met hun
ouders (op afstand) opgehaald konden worden. Enkele weken moesten we op deze manier werken.
Begin mei werden de scholen weer opgesteld maar bleven er specifieke maatregelen van kracht. In de
MR vergadering van 29 april 2020 hebben we uitvoerig gesproken over deze maatregelen en wat een
werkbaar schema zou zijn voor het team en de kinderen. De communicatie rondom deze unieke
situatie is altijd lastig daar je een zo compleet mogelijk beeld wil schetsen zonder dat het een
overvloed van onnodige informatie wordt.
Het team heeft zijn best gedaan alle kinderen zo goed mogelijk te verdelen over de beschikbare
dagen om voor iedereen het jaar toch zo goed mogelijk af te sluiten. De ouders kregen een “lintje” van
het team als dank voor de periode van thuisscholing en het team heeft, samen met alle kinderen, het
schooljaar goed afgesloten. We hopen dat het schooljaar 2020-2021 “gewoon” zal verlopen maar we
zullen de nog geldende maatregelen ook in het nieuwe schooljaar voortzetten.
Kindplein West
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 protestantschristelijk. De deelnemende scholen aan het gezamenlijke schoolgebouw “kindplein west” zijn:
De Dennenkamp, Guido de Bres en Het Koloriet. Naast de drie scholen wordt er kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang aangeboden door kinderopvang De Kleine Kunst.
Ondanks dat het proces rond Kindplein West heel langzaam lijkt ze gaan zijn er nu toch grote stappen
gemaakt. Een bouwbedrijf is uitgekozen (De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.) en de
ontwerpen zijn gepresenteerd op school. De ouders en buurtbewoners van alle scholen waren
uitgenodigd om deze ontwerpen te bekijken en vragen te stellen over de plannen. Na de
herfstvakantie van dit schooljaar is begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden en is er eindelijk
een schop in de grond. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het kindplein
West.

Overige onderwerpen
Naast bovenstaande lopende zaken is ook gesproken over diverse andere onderwerpen, zoals onder
meer de werving van nieuwe leerlingen, Certificaat Gezonde School, Bewegend leren, de
onderwijsstakingen, IT voorzieningen, Engelse lessen, versierde wagen, de thematische werkgroepen,
en diverse andere zaken die in en rondom school speelden.
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

