
Jaarverslag MR 2018-2019 
 
Schoolplein:  
De tekeningen zijn gemaakt voor het groene schoolplein. Hierin zijn de wensen vanuit de 
leerlingenraad en het team meegenomen. De Hovenier komt nu met een offerte voor het 
schoolplein. De directie bespreekt de vorderingen en legt het uiteindelijke ontwerp met meer details 
uit aan ouders/MR en andere betrokkenen. Volgend schooljaar zullen ouders/verzorgers over de 
werkzaamheden worden geïnformeerd.  
 
Formatie 
Er zijn veranderingen t.o.v. de formatie. Eén collega heeft een andere baan gevonden. Ook zijn er 
collega’s die een dag uitbreiden of juist minder werken. Tevens is er sprake van een interne 
rolverandering. De vacatures die hiermee gemoeid zijn, zijn eind schooljaar 2018/2019 allen 
ingevuld. Het budget voor het kortdurend verzuim en het participatiefonds worden gebruikt om een 
collega boven formatief te behouden. Het bestuur draagt bij in de frictie die hierdoor ontstaat. 
 
Tevredenheidspeiling 20182019  
Er zijn drie tevredenheidspeilingen afgenomen; leerling, ouders en leerkracht.  
Van de ouders heeft 29% hem ingevuld. De uitkomsten worden gebruikt als input voor het 
schoolplan en het jaarplan. De vragen zijn gericht op één kind, terwijl sommige ouders één vragenlijst 
hebben gehad voor meerdere kinderen. Binnen de MR is gesproken over de lage respons en de 
daadwerkelijke waarde van de peiling. Leerlingen en leerkrachten vullen de lijsten boven de 90% in. 

 

Eind opbrengst groep 8 

1 oktober 2018 177 leerlingen.  

IEP eindopbrengsten, doublures in kleuterklassen.  

2018-2019 was de eindopbrengst voldoende in relatie tot het schoolgewicht.  

Opbrengsten van de hele school zijn zichtbaar gemaakt (groep 2 t/m 8).  
 
Directievoering 
Met ingang van augustus 2018 is Sijmen Kosten formeel benoemd als directeur van Het Baken. 
Voormalig directeur Kees Groenendijk is alleen nog directeur van collega basisschool De Bron. Dit lag 
in het verlengde van de wijzingen binnen de directievoering van schooljaar 2017/2018. Op deze 
manier is het voor zowel de directie als voor ouders, leerlingen en het team duidelijker. 

De Vreedzame School 
Begin dit schooljaar heeft De Vreedzame School zijn intrede gedaan. Dit om de beleefde veiligheid 
onder kinderen te waarborgen en kinderen te leren hoe om te gaan met democratische principes en 
verschillen. Ook is er een stappenplan gemaakt voor de time-outs in de klas. Bij de laatste studiedag 
is deze vormgegeven. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt dit stappenplan ingezet.  
 

Risico, inventarisatie verslag (arbo) 

Binnen de MR is het gebrek van een brandalarm in de gymzaal besproken. Na herhaaldelijk aangeven 

bij de gemeente Nissewaard, afdeling accommodaties, is hier nog geen gepaste oplossing voor 

gevonden. In plaats daarvan wordt gewezen naar de scheiding van muren in het totale pand. Ook de 

brandweer acht deze aanpassing niet direct noodzakelijk.  
 
 
 



Schoolomgeving 
De persoon die het project leidde is ermee gestopt. Er zijn nog geen nieuwe inzichten. De volgende 
stappen zijn nog niet bekend. Voor de MR leidt de situatie nu voor onduidelijkheid. Het ligt nu 
derhalve bij de gemeente en zij komen hier op terug.  
 
Studiedagen (werkverdelingsplan):  
Door de intentie van samenwerking met Prokind & VCPO, is VCPO richting Prokind gegaan door één 
week aaneengesloten studiedagen te plannen en deze week voor de voorjaarsvakantie te zetten in 
de jaarplanning. Binnen het werkverdelingsplan is verantwoording afgelegd over onderwijstijd, 
professionalisering en niet lesgebonden uren. De personeelsgeleding heeft hiermee ingestemd. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is voor alle kinderen 30 euro (ongeacht het hoeveelste kind). Dit is een besluit 
vanuit de GMR. De begroting en verantwoording van de ouderbijdrage heeft binnen de MR 
plaatsgevonden. 
 
 
Samenwerking PROkind/VCPO  
De besturen van de VCPO en Prokind hebben het afgelopen schooljaar een oriënterende fase 
doorlopen. Het afronden van fase 1; oriënterend is de bijeenkomst voor alle MR-leden en overige 
betrokkenen. Hierbij is verteld wat er heeft plaatsgevonden in deze fase en wordt er om goedkeuring 
gevraagd voor fase 2; de verkennende fase. Ouders en personeelsleden worden geïnformeerd via 
nieuwsbrieven.  
 
Het Baken + Toermalijn samenwerking 
Vanuit het onderzoek door SynTrans worden de aanbevelingen ter harte genomen. Er wordt een 
start gemaakt door concrete samenwerking te realiseren tussen de Toermalijn en het Baken over de 
onderbouw (kleuters). Ook met diverse andere laagdrempelige activiteiten wordt de samenwerking 
gezocht. Dit zal veelal op de achtergrond gebeuren en is dus niet direct zichtbaar voor ouders. 
 
Schoolplan 
Schoolplan 2019/2023 is besproken met de MR en goedgekeurd.  
 
MR leden volgend schooljaar - kandidaten  
Er is aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van gerenommeerde leden; Petra van der 
Giessen (oudergeleding), David de Vries (oudergeleding) en Aria Kool (personeelsgeleding en gmr 
lid). De nieuw gekozen leden zijn: Linda van de Maaden (personeelsgeleding), Christa van der Rasselt 
(oudergeleding) en Alexander de Vries (oudergeleding).  
 

 

 


