Jaarverslag MR o.b.s. de Flint schooljaar 2017-2018
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van o.b.s. de Flint.
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar behandeld.
Nieuwbouw
De berichtgeving over de nieuwbouw is summier. Bijna 13 miljoen euro pompt de gemeente in de
nieuwbouw van scholen en een nieuwe (dubbele) sporthal in Roden, Veenhuizen en Nietap. Voor de
nieuwbouw van de O.b.s. de Flint is 1.4 miljoen euro uitgetrokken. De meest waarschijnlijke locatie
lijkt de Oksel. Dat is de parkeerplek achter winkelcentrum de Liekeblom in Leek. Een deel van die
grond is eigendom van de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld is hierover in gesprek
met de gemeente Leek. De gemeente Noordenveld hoopt in 2019 te kunnen starten met de bouw
van de school, duurzaam en energieneutraal, waar plek is voor zo’n 80 à 90 leerlingen.
Het contact met het buurtschap over de nieuwbouw staat op een laag pitje doordat er nog vele
zaken onbekend en onzeker zijn. In het najaar van 2018 zal contact worden gezocht met het
buurtschap om eens van gedachten te wisselen.
Ouderbetrokkenheid (1)
Eind 2017 was het vervolg op de bijeenkomsten, uit het vorige schooljaar, van het team- en MR
overleg en de zakelijke ouderavond waarbij “bureau Cedin” was betrokken. Gekozen werd voor een
opzet als klankbord groep met wisselende samenstelling waarbij 2 personen per groep uitgeloot
werden uit het ouderbestand van onze school. Dit schooljaar organiseren wij deze
ouderbetrokkenheid-avonden bij wijze van proef. We wilden ongeveer 60 minuten informeel met
elkaar in gesprek gaan over bv opvoeding, onderwijs(ontwikkeling) en uiteraard, onze eigen school.
Ouders en de school hebben de wederzijdse betrokkenheid nodig bij het onderwijs en de opvoeding.
Op deze manier wouden wij realiseren dat ouders (nog meer) meedenken en meepraten over
actuele schoolzaken die zij konden inbrengen tijdens de klankbord avonden. Op 29 november 2017
vond de eerste klankbordengroep overleg Ouderbetrokkenheid plaats. 11 ouders waren hierbij
aanwezig en er zijn door de genodigden géén gespreksonderwerpen aangedragen in de aanloop
naar deze avond. Na enkele vragen, opmerkingen is ook (voorlopig) bepaald wat met de uitkomsten
van deze meeting te doen. Hierna volgde de eigenlijke klankbordengroep overleg
Ouderbetrokkenheid.
Hierin stonden 2 vragen centraal;
1)
Wat kan ik van de school verwachten?
2)
Welke rol speel ik daarin als ouder?
Voor het beantwoorden van deze vragen is het zogenaamde placemat-methode gebruikt.
Iedere ouder beantwoord deze vragen individueel op de placemat. Hierbij werken ze in groepen van
max. 4 personen. Nadat iedere ouder zijn individuele antwoord opgeschreven heeft op zijn zijde van
de placemat worden de uitkomsten samengevat in één of meer groepsstandpunten. De
groepsstand-punt(en) werden gedeeld met de overige groepen. De meest belangrijke standpunten
van deze avond zijn;
- Met positiviteit bereiken we meer.
- Klasse-ouders meer betrekken voor “dagelijkse” zaken, conform protocol Klasse-ouder.
- Aanwezige middelen beter gebruiken/inzetten eventueel met ondersteuning klasse-ouder of
ouder.
- Meer inzet van ouders bij verschillende activiteiten.
- Hoe komen “nieuwe ouders” te weten wie zitting hebben in de MR.
- Ouderbetrokkenheid is goed maar uiteindelijk beslist de school.
In april 2018 vond de tweede klankbordengroep overleg Ouderbetrokkenheid plaats. Hier is dezelfde
opzet en wijze van uitnodigen gebruikt maar helaas kwamen maar twee ouders opdagen. We
hebben leuke en goede gesprekken gevoerd onder het genot van een koffie/thee maar uiteindelijk

overheerste toch de teleurstelling. In het najaar van 2018 zal nogmaals een klankbordengroep
overleg Ouderbetrokkenheid worden georganiseerd en hopelijk met een betere opkomst. Tijdens de
MR basis opleiding, waar Jean Mario aan deel nam, is ook gesproken over de ouderbetrokkenheid.
Hieruit bleek dat wij het onderwerp Ouderbetrokkenheid goed aan pakten.
Ouderbetrokkenheid (2)
Eén van de speerpunten van de MR is communicatie tussen school en ouders. Dit schooljaar kregen
we te maken met een uitzonderlijke situatie; de verwijzing van een leerling naar een andere school.
Hierin verliep de communicatie niet geheel vlekkeloos mede doordat de volgorde van het
communiceren niet altijd even goed is verlopen, wat ‘ruis op de lijn’ opleverde. Dit leverde veel
speculaties op en rond het schoolplein. Uiteindelijk is gekozen om samen met de betrokken ouders
gesprekken te voeren en bepaalde stappen te zetten, ondanks de lastige situatie. Vanuit OPON
Noordenveld is meegewerkt met het ondersteunen van de Rots & Water training waarbij ook de
betrokken ouders zijn meegenomen. Daarnaast is ook extra hulp ingezet door taakspel en extra
ondersteuning. Het bijwonen door de betrokken ouders van meerdere bijeenkomsten is positief
ervaren. Binnen het team zal één docent opgeleid worden in de Rots & Water training.
Formatie 2017-2018
• De formatie van de Flint laat een redelijk stabiel beeld zien.
• Voor conciërge Jaap moest ivm gezondheidsklachten een nieuwe conciërge gezocht worden.
Hiervoor is Wim gekomen maar ook deze conciërge moest ons weer vroegtijdig verlaten. Vlak
voor het einde van het schooljaar is Co Sap aangesteld die na de zomervakantie zal gaan starten.
Onderwijskundige vernieuwingen
• Da Vinci, een thematische methode voor wereldoriëntatie, erg interessant en we gaan ons er
verder in verdiepen.
• Er wordt gekeken naar een nieuwe spellingscursus.
• Er wordt een pilot gedraaid met Blink
Overige
• We hebben weer meegedaan an het groente- en fruitproject waarbij we drie keer in de week
groente en fruit aangeleverd kregen.
• Er hebben 3 stakingsdagen plaats gevonden voor betere arbeidsomstandigheden en een hoger
loon.
• VGW/Pestprotocol is gereed.
• Tjarda is herkozen in de MR.
Aansluitend op het laatste punt zou de MR u willen vragen indien u vragen heeft, zich zorgen maakt
of klachten hebt dit aan ons te laten weten via mailadres:
mrdeflint@hotmail.com.
U mag ons natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen.
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