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In aanvulling op de nieuwsbrief die u vorige week heeft
ontvangen, volgen hier nog twee berichten.
Het eerste bericht komt van de
medezeggenschapsraad (MR). Graag uw aandacht voor de
oproep voor nieuwe MR-leden in de oudergeleding.
Het tweede stukje is aanvullend op de verandering in de
verdeling van lesuren over acht jaar basisonderwijs.
We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben,
dan horen wij dat graag.

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders/verzorgers,
In verband met het verstrijken van de termijnen van de huidige ouders uit de
oudergeleding, zal de MR van de Speelhoeve verkiezingen organiseren om deze posities
opnieuw in te vullen.

Daarom hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers:
Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad!!
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Wat doet de medezeggenschapsraad?
Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad
(MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De
medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door
mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn
bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden,
arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante
onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn.
Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er
op de Speelhoeve gebeurt.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders.
Ieder MR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de
zittingsperiode tweemaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juffrouw Laura (groep 1/2C),
juffrouw Marloes (groep 7B) en meester Peter (groep 4) de personeelsleden in de MR en
de oudergeleding bestaat uit Roel Wolf, Roy Derksen en Mieke Eefting.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn, maar
het is wel wenselijk om in elk geval de basiscursus te volgen. De basiscursus MR omvat
twee dagen van 16:00 tot 21:00 training, waarin alle basis aspecten van de MR aan bod
komen.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is echter veel belangrijker.
Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over
nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur
en vinden ongeveer zes keer per jaar 's avonds op school (of zoals nu in corona tijd via
teams) plaats.
Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op de Speelhoeve, kan zich kandidaat
stellen voor de oudergeleding van de MR.
Voor een kandidaatstelling en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen
met Peter Disveld, peter.disveld@kansenkleur.nl . Tijdens werktijden bereikbaar op
de dependance 024-6414325
Met vriendelijke groet,
de MR van de Speelhoeve
Verdeling van lesuren over acht jaar basisonderwijs
Naar aanleiding van de nieuwsbrief kwam bij de MR de vraag binnen hoe het zit met kinderen die
nu in groep 4 zitten en vanaf nu over gaan op 940 uur per jaar in plaats van 950 uur. Gaan die
kinderen, over de totale acht jaar basisschool, dan 40 uur onderwijs missen?
Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, houden we een tabel bij, waarin inzichtelijk wordt
hoeveel uren onderwijs een groep kinderen heeft gekregen. Zie de tabel hieronder:
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Wanneer u in de tabel van links naar rechts in een diagonale lijn een kleur volgt, ziet u hoeveel
uur onderwijs deze groep kinderen heeft gehad. Naar rechts vullen we qua uren prognoses in, nu
dus voor alle groepen 940 uur. Als een jaar gestart is, vullen we de daadwerkelijk gemaakte uren
in. Zo zien we dat we voor elke groep minimaal aan de verplichte norm van 7520 uur komen.
Onderaan de streep zien we ook dat we elk jaar marge-uren over hebben. Die hebben we nodig in
geval van nood, bijvoorbeeld bij lesuitval. In het verleden hebben we een enkele keer
meegemaakt dat er voor een groep geen leerkracht beschikbaar was. Ook kwam incidenteel een
dag ijsvrij wel eens voor. De corona-situatie telt hierin niet mee, omdat het om een crisis gaat.
In de komende maanden gaan we weer in beeld brengen hoeveel uren er in schooljaar 2021-2022
zit. Dan bepalen we hoeveel dagen er voor studiedagen gebruikt kunnen worden. Onder de streep
zorgen we er altijd voor dat alle leerlingen aan het eind van groep 8 minimaal 7520 lesuren
hebben gehad.
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