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Opgesteld: 6 juni 2019 door Koen Verhart 
 
De Vinckhuysenschool valt op! 
Het schooljaar 2018-2019 stond vooral in het teken van het verder ontwikkelen van het nieuwe 
onderwijssysteem. Werken aan een goede planning en werkwijze voor de leerkrachten maar ook 
de zelfstandigheid en het werken via het individuele ontwikkelplan van de leerlingen. De 
Vinckhuysenschool heeft zich waanzinnig ontwikkeld tot een school waarvoor nu interesse is 
vanuit een grotere omgeving. De nieuwe moderne lesmethode spreekt aan en trekt de aandacht 
van meer scholen en gezinnen. De sfeer op school is positief en mede door deze ontwikkelingen 
ziet de toekomst er goed uit. Het aantal leerlingen is stabiel, de krimp gestopt, de onderbouw 
goed bezet en zelfs zicht op een lichte groei in de toekomst. 
 
Onderstaand vindt u een samenvatting van de besproken onderwerpen binnen de 
Medezeggenschapsraad van dit schooljaar. 
 
Ontwikkelplan 
Binnen het school ontwikkelplan is dit jaar vooral aandacht voor het verder uitwerken van de 
nieuwe lesmethode. Dat leerlingen nu zelfstandig werken via hun eigen individuele leerlijn geeft 
prachtige resultaten maar vergt uiteraard ook wel aanpassingskracht van de leerkrachten. Het is 
uitdagender dan het traditionele klassikale systeem en vergt een strakke planning. Dit heeft wel 
geleid tot een extra werkdruk, maar het team heeft het onder controle. Het systeem met extra 
onderwijs ondersteuners in de klas werkt goed, de discipline van de leerlingen is prijzenswaardig. 
In het volgende schooljaar is de verwachting dat met meer ervaring en een lichte over formatie, 
ook de werkdruk wat zal dalen en het nieuwe systeem verder zijn vruchten zal gaan afwerpen. 
  
Stakingen 
Ook dit schooljaar zijn er stakingen geweest die de MR heeft ondersteund. Voor de leerkrachten 
lijkt er langzaam verbetering aan te komen, al blijven we alert dat de overheid ons niet blij maakt 
met sigaren uit eigen doos. Het salaris stijgt wat en de werkdruk gaat langzaam naar beneden. 
Alleen bij de ondersteunende functies, zoals onderwijsassistenten en directie, is er nog weinig 
vooruitgang. We zullen de overheid scherp moeten houden en zorgen dat de nodige 
verbeteringen ook echt doorgevoerd gaan worden. 
 
Toeslag kleine scholen en werkdruk verlaging 
De toeslagen voor werkdruk verlaging en kleine scholen worden vanaf volgend jaar door ISOB 
inzichtelijker gemaakt, zodat er makkelijker keuzes kunnen worden gemaakt. Tot die tijd worden 
deze gelden bij de Vinckhuysenschool gebruikt voor extra formatie (inzet ondersteunend 
personeel) wat ook ten goede zal gaan komen aan werkdruk verlaging en het nieuwe 
onderwijssysteem. 
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De formatie 2019-2020 zal gelijk blijven aan het vorige schooljaar. Alleen in werkdagen zal er iets 
wijzigen in het schema, maar de zelfde bekende gezichten blijven op school. De werkdruk voor 
het team zal nagenoeg gelijk blijven of, door meer ervaring in het nieuwe systeem, iets dalen.  
Let op: Ondanks de gelijkblijvende formatie zullen we als ouders de leerkrachten moeten 
blijven ontlasten. Extra activiteiten op en rond school moeten vooral door ouders opgepakt 
worden. Zo houden de leerkrachten ruimte voor de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Drinkwaterproject 
Eind 2018 is het drinkwaterproject opgestart. Een erg leuke introductie met ‘Druppie’ de 
mascotte en een positief stimulerende boodschap voor het drinken van meer water i.p.v. andere 
minder gezonde drankjes. Naast 5 dagen per week fruit als tussendoortje werkt dit goed mee 
aan het bewustzijn voor kinderen en gezinnen om dagelijks goed te letten op de voeding. School 
blijft hierin kiezen voor een positieve stimulans en wil niemand absoluut verplichten. Al was de 1 
april grap, om voortaan verplicht met mes en vork de lunch te gaan eten, uiteraard goed 
geslaagd! 
 
Samenstelling MR 2018-2019 
Irma Mensink is in dit schooljaar toegetreden tot de MR. Irma verzorgt daarmee gelijk de input 
vanuit de directie. Brigitta Hendriks schuift regelmatig aan wanneer extra input gevraagd wordt. 
Chris van de Geer blijft de positie van secretaris vervullen. De oudergeleding plekken blijven 
ingevuld door Mary Smit en Koen Verhart (voorzitter). 
Indien ouders interesse hebben om in de toekomst zich beschikbaar te stellen voor de MR 
mogen zich elk gewenst moment melden bij de MR leden of eens aanschuiven bij vergaderingen. 
 
Opzet jaarvergadering 
In 2017 en 2018 is er voor gekozen om de MR/ OR-jaarvergaderingen te combineren met de 
klassen informatieavonden. Deze opzet is goed bevallen en wordt voorlopig voortgezet op 
donderdag 29 augustus 2019. 
 
Diverse kleinere onderwerpen: 
Naast alle terugkerende grotere onderwerpen zijn er ook kleinere onderwerpen besproken 
waarbij de volgende zaken het vermelden waard zijn: BSO overname door Forte, Planning 
schoolvakanties, Promotie school, Dyslexie protocol, vrijwillige bijdrage OR, School begroting, 
Samenstelling rapporten en oudergesprekken 2019-2020, Playing for Success (AZ stadion) 
 
Bent u geïnteresseerd in de werkwijze van de MR of bepaalde onderwerpen op de agenda dan 
kunt u altijd vrijblijvend een keer aanschuiven bij de vergaderingen. Doorgaans 6-wekelijks op de 
maandag rond 14:30. 
Privacygevoelige onderwerpen worden dan besloten georganiseerd en andere onderwerpen 
openbaar. 


