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Jaarverslag MR BS Holthuizen 2019-2020 

In Nederland is het wettelijk geregeld dat elke school of onderwijsinstelling een 
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. In de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het 
beleid van de school. Zij kunnen advies aan de schoolleiding geven. Ook moeten zij op bepaalde 
onderdelen instemmen met het beleid van de school. 

In dit verslag worden de belangrijkste punten weergegeven waar de MR van basisschool Holthuizen 
zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Daarnaast zijn ook andere zaken besproken; voor 
meer en uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de notulen van de MR-vergaderingen. Deze 
notulen worden gepubliceerd op de website van de school. De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar. 

Samenstelling van de MR 

De MR bestaat uit zes leden. Drie leden worden rechtstreeks uit en door het personeel gekozen. De 
andere drie leden worden rechtstreeks uit en door ouders gekozen. Namens onze school hebben de 
volgende afgevaardigden zitting in de MR gehad gedurende het schooljaar 2019-2020: 

Personeelsgeleding 
- Petra Leferink 
- Ulrike Michorius 
- Carlien van Santen 
 
Oudergeleding 
- Anke Noordink (voorzitter) 
- Natascha Kist-Gruel (secretaris) 
- Marc Wijngaarde  
- Ilse Molenveld (schaduwlid) 
- Pamela Bakker (schaduwlid) 
 
 

Belangrijke punten die dit jaar besproken zijn in de MR: 

Samenstelling MR 

Een MR-lid mag maximaal 3 jaar zitten en is tot twee keer herkiesbaar. De oudergeleding was in 
verband met de ophanden zijnde fusie uitgebreid met twee schaduwleden. Na de fusie zou de OMR 
dan snel uitgebreid kunnen worden met ouders die al op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen 
vooraf. Nu de fusie hoogstwaarschijnlijk niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, is er besloten 
verder te gaan zonder schaduwleden. Volgend schooljaar zullen er verkiezingen plaatsvinden om 
ouders de gelegenheid te geven zitting te nemen in de MR. 

Fusie Dr. Ariënsschool 

Er is nog steeds geen duidelijkheid over wanneer de fusie kan gaan plaatsvinden. Huisvesting heeft 
momenteel prioriteit. 
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Huisvesting 

Huidige gebouw  

De gemeente is sinds 2010 zowel juridisch als economisch eigenaar van het huidige gebouw. Voor 
stichting Keender was de staat van dit gebouw zo dramatisch dat ze het van de hand wilden doen. 
Sindsdien zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de staat van het gebouw. Er is een 
overzicht gemaakt van wat er is onderzocht, wat er tot nu toe gedaan is en wat er nog moet 
gebeuren. Aan dit laatste is een prioritering aangebracht met het oog op de veiligheid. De veiligheid 
van de leerlingen voorop staat, ongeacht de kosten. In februari 2020 zijn de laatste maatregelen 
aangepakt. Dan zijn de meest belangrijke maatregelen, die uit de rapportages naar voren gekomen 
zijn, uitgevoerd.  De ventilatie schijnt nog niet optimaal te zijn. Dit wordt nog nagevraagd.  

Nieuwbouw  

De bestuurder van stichting Keender, mevrouw Debby Verhoeve, heeft een document opgesteld 
waarin ze helder uiteenzet waarom nieuwbouw noodzakelijk is, aangevuld met 
achtergrondinformatie. 

Er is nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid, de tijdsplanning en de financiële mogelijkheden 
ten aanzien van nieuwbouw. Alles wat in de gemeentelijke begroting van 2019 is opgenomen wordt 
meegenomen en verder uitgevoerd. Nieuwbouw van Holthuizen/Ariëns staat echter in de begroting 
van 2020. Wat betreft de financiële mogelijkheden zitten er nogal wat haken en ogen aan. Geld 
lenen kan voor 30 jaar, maar het gebouw staat voor 40 jaar. Voorfinanciering is wel mogelijk met 
garantie van terugbetaling. De gemeente kan echter failliet gaan. Een en ander moet daarom wel 
goed vastgelegd worden. 

Er zijn vanuit het bestuur verschillende gesprekken geweest met de wethouder en de 
fractievoorzitters van de gemeente Haaksbergen. En er zijn verschillende raadsvergaderingen 
bijgewoond, waarin is gesproken over geld voor nieuwbouw. In de begroting van 2020 van de 
gemeente staat dat er gekeken zal worden naar passende huisvesting. Er zal onderzocht worden of 
de stichting Keender kan voorfinancieren (tot 2023). Als school mag je geld lenen tegen een lagere 
rente dan de gemeente kan doen. De gemeente moet dan geld terugbetalen aan de stichting. Van de 
stichting Keender staan ze hier wel open voor. 

In november wordt de begroting door de gemeente wel/niet goedgekeurd. Wens is nieuwbouw in 
2022. Bij goedkeuring in november zou dat haalbaar kunnen zijn.  

Vanuit de MR worden kritische vragen gesteld. Onder andere over de benodigde middelen en de 
grootte van de nieuwe school. De gemeente houdt vast aan prognoses met beduidend lagere 
leerlingaantallen als verwacht. Het is ook onduidelijk wat er tot die tijd gaat gebeuren in ons huidige 
gebouw. Huisvesting valt onder het gemeentelijk beleid, niet onder provinciaal beleid. De 
betreffende wethouder heeft aangegeven dat de noodzaak voor nieuwbouw wel bij de provincie 
bekend is. 

Locatie  

Er is een locatieonderzoek vanuit de stichting Keender uitgevoerd. De onderzoeksvraag was of de 
beoogde locatie (locatie Dr. Ariënsschool) voldoende geschikt is. Uit het onderzoek is gebleken dat 
de bouwkavel van de Dr. Ariënsschool te klein is. Het hele stuk inclusief de gymzaal, het jeugdhonk, 
het grasveld, etc. is echter wel ruim genoeg. 



 

3 

De resultaten van het locatieonderzoek dat in opdracht van de stichting Keender is uitgevoerd, zijn 
gedeeld met de fractievoorzitters. 

De Gemeente Haaksbergen heeft een locatieonderzoek gedaan, maar hierin is echter alleen gekeken 

naar haalbaarheid. Zoals het er nu naar uitziet, is de locatie bij de Ariëns gunstiger voor de gemeente. 

Echter, het is nog niet bekend wat de gemeente met de huidige gebouwen gaat doen. Zo staat 

bijvoorbeeld de sporthal midden op de kavel. De sporthal moet ook gerenoveerd worden. 

De Gemeente Haaksbergen heeft ook onderzoek gedaan naar de verschillende sportaccommodaties 
in Haaksbergen. Er zal één sportaccommodatie weg moeten. Van stichting Keender heeft men 
aangeboden om hierin mee te denken. 

Aan het eind van het jaar is bekend geworden dat de Gemeenteraad akkoord gegaan is met het 
financieel herstelplan. Half juli beslist de provincie hierover.  

Vakantievoorstel 2020-2021  

De MR stemt in met het voorstel. 

Als het schoolkamp van groep 8 voor Hemelvaart plaatsvindt, hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 
drie weken aaneengesloten vrij. Er wordt voorgesteld om het kamp in 2021 op een ander moment te 
laten plaatsvinden. Petra neemt contact op met de leerkrachten van groep 8 in verband met het 
kamp voor groep 8 in mei 2021.   

Adviesgesprekken/verwijzing groep 8  

Niet alle adviesgesprekken zijn even duidelijk geweest voor de ouders. Het gegeven advies was voor 
een aantal niet duidelijk gefundeerd/onderbouwd, waardoor er ontevredenheid ontstaan is over het 
gegeven advies, maar vooral ook over de totstandkoming van het advies. Bij een aantal ouders is een 
beeld ontstaan dat er te veel waarde gehecht wordt aan slechts een paar Cito-scores. Ook past het 
beeld niet altijd bij de rapportcijfers. Bovendien werden er Citoscores getoond van een oefencito die 
was afgenomen, maar waarvan de leerstof nog niet helemaal behandeld was.  

De directie licht toe: vanuit het voortgezet onderwijs wordt wel verwacht dat we vooral insteken op 
begrijpend lezen en rekenen. Het Assink kan echter niet het advies bepalen. Advies Basisonderwijs is 
bindend (wettelijk bepaald). Sinds een aantal jaren hebben ouders ook geen inbreng meer en de 
beoordeling van ouders telt tegenwoordig niet meer mee. Ieder jaar is er in december overleg op het 
Assink over de leerlingen die het schooljaar ervoor naar het Assink zijn gegaan. Dan wordt er gekeken 
of de docenten dezelfde ervaringen hebben met de leerlingen. 

Rapportcijfers zijn vaak hoger dan en onafhankelijk van de Citotoetsen. Dit komt met name omdat de 
rapportcijfers worden opgesteld aan de hand van de resultaten van de methodetoetsen. Hierbij 
wordt vooral het korte termijngeheugen getoetst op de daarvoor behandelde onderdelen. Bij de 
Citotoetsen wordt vooral een beroep gedaan op het langetermijngeheugen en het inzicht.  

Vanaf eind groep 6 wordt echt gekeken naar de kindkenmerken en het beeld vanuit de 
methodetoetsen en de Citotoetsen. Bij de laatste wordt er met name gekeken naar de 
vaardigheidsgroei (persoonlijke groei). De leerkrachten van groep 6 en de ib-er bespreken samen 
met de leerkrachten van groep 7 het pre-advies. In groep 8 worden met name de twijfelgevallen 
besproken. In november komt het voorlopige advies. 
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Bovenstaande is al eens eerder in een nieuwsbrief toegelicht. Er wordt voorgesteld om de 
totstandkoming van adviesgesprekken tijdens de informatieavond en in de informatiebrieven voor 
groep 7 en 8 ook toe te lichten. 

Schoolreisjes en activiteiten voor groep 8  

In verband met de beperkende coronamaatregelen is er besloten dat de schoolreisjes definitief niet 
doorgaan. Dit wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Dit geldt ook voor de geldelijke bijdragen voor 
de schoolreisjes die inmiddels voldaan zijn.  

Er blijkt nogal kritiek geweest te zijn op de keuzes die genomen moesten worden in verband met de 
geplande activiteiten voor groep 8. Door de coronamaatregelen konden deze activiteiten 
(bijvoorbeeld het kamp) geen doorgang vinden. Dit was geen onwil, maar onmacht. De leerkrachten 
van groep 8 hebben erg veel moeite gedaan een alternatief programma te bedenken. Dit wordt door 
de meeste ouders zeer gewaardeerd. Door een aanpassing van de coronamaatregelen kan de 
musical voor groep 8 wel (buiten) doorgang vinden.  

GMR  

Deniz Yuksel is onze contactpersoon. Deniz zal het komende jaar een keer aanschuiven om kennis te 
maken.  

MR (overige punten) 

- Bereikbaarheid schoolplein:  
Er is één slot voor alle hekken. In januari was er een ambulance op school. Toen werd duidelijk 
dat het nog niet zeker is of de ambulance wel overal op het schoolplein kan komen. Er zal 
gezorgd worden voor een groot openslaand hek, zodat de ambulance altijd op het plein kan. 
Het blijkt dat kinderen wel een mogelijkheid hebben gevonden om op het schoolplein te komen 
als de hekken zijn afgesloten. Het is echter niet meer mogelijk om met scooters e.d. op het plein 
te komen. Met Oud en Nieuw was er beduidend minder vuurwerk op het plein. Verwachting is 
dat de overlast ook in de zomertijd heel wat minder zal zijn.  

- Schoolgids: 
Met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen gaat de MR akkoord met de schoolgids.  

- Jaarplan:  
In het jaarplan wordt gesproken over de 21st century skills. Het gaat dan onder andere om ICT-
vaardigheden. Het is bekend dat de digitale infrastructuur tekort schiet. Dit heeft te maken met 
de huisvesting. Vanaf groep 5 wordt Snappet gebruikt voor rekenen. Snappet is een digitaal 
onderwijsplatform, waarbij kinderen op de tablet of computer de opdrachten kunnen maken. Bij 
taal en spelling wordt een deel volgens Snappet gegeven en een deel nog volgens de methode. 
Kritische noot vanuit de MR t.a.v. Snappet: er zijn kinderen die bij bepaalde vakken meer baat 
lijken te hebben om vanuit een boek te werken. Er wordt uitgelegd dat bewerkingen bij rekenen 
en het schrijven bij taal en spelling nog altijd op papier zullen blijven bestaan.  

- Jaarverslag:  
Er is een vraag naar aanleiding van de verhoogde werkdruk, waar in het jaarverslag over wordt 
gesproken, in de periode dat de school gesloten was. Waar kwam de verhoogde werkdruk door? 
De werkdruk ontstond vooral door de plotselinge omschakeling van fysiek naar digitaal 
onderwijs. De inrichting van het online werken op afstand moest nog geregeld worden en was 
voor iedereen nieuw. Veel leerkrachten waren fulltime bezig de leerstof op een totaal andere 
manier aan te kunnen bieden en om alle kinderen vanaf afstand te kunnen bereiken. Opvallend 
was het grote verschil tussen de groepen qua aanpak en aanbod van lesstof. 
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In het concept jaarverslag wordt veel vakjargon gebruikt. Daar het verslag ook voor ouders is, is 
het advies om achterin het verslag een appendix met een toelichting op de gebruikte termen op 
te nemen.  

- Formatie:  
Vanaf februari start er een nieuwe leerkracht in groep 5. Zij zal in ieder geval tot het einde van 
het schooljaar blijven. De formatie wordt bepaald naar aanleiding van het leerlingenaantal op 1 
oktober. Dit waren toen 265 kinderen. 

- Protocol herstart basisonderwijs 
- Protocol volledige opening basisonderwijs 

 


