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De voordelen van een kleine vooruitstrevende school 
Het schooljaar 2019-2020 werd in de afronding vooral gedomineerd door verdergaande Corona maatregelen. 
Landelijk gingen alle scholen dicht, maar ook nu bewees de Vinckhuysenschool waarom een kleine- en 
innoverende school zoveel voordelen heeft. Binnen no-time werd digitaal onderwijs op poten gezet en bleek 
dat de individuele leerlijnen en weekopdrachten zich ook erg goed lenen voor het zelfstandig thuis werken. 
Uiteraard was het voor iedereen even wennen aan de nieuwe situatie, maar uiteindelijk hebben de leerlingen 
amper hinder ondervonden en zijn er nagenoeg geen achterstanden ontstaan. Na de versoepeling en de 
herstart bleek wederom dat een kleine school voordelen heeft doordat we volledig open konden zonder grote 
restricties. 
Het nieuwe moderne onderwijssysteem heeft op meerdere vlakken de waarde bewezen. Alle leerlingen kunnen 
zonder oponthoud verder in hun ontwikkeling en het schooljaar wordt afgesloten met een bijna volledige 
musical en lesprogramma. Daar zijn vele andere scholen jaloers op. 
De oudergeleding van de MR heeft steeds mee gekeken bij alle maatregelen en complimenteert het lerarenteam 
en directie met alle voortvarende acties en flexibele instelling. 
 
Onderstaand vindt u een samenvatting van de besproken onderwerpen binnen de Medezeggenschapsraad van 
dit schooljaar. 
 
Ontwikkelplan 
Het nieuwe onderwijssysteem is dit schooljaar volledig in werking en bevalt prima. Leerlingen weten steeds 
beter om te gaan met de individuele taken en bij de leerkrachten is er steeds meer gewenning. Iedereen lijkt 
gewend te zijn aan de weektaken en weet deze in goede banen te leiden. 
De lichte overformatie met extra hulp van onderwijsassistenten in de klas, lijkt ook in het volgende schooljaar 
goedgekeurd te worden. De individuele aandacht bij het zelfstandige werken wordt daarmee goed 
gewaarborgd. Het zorgt net even voor extra aandacht bij leerlingen die naast de kortere werkinstructies toch 
wat extra begeleiding of uitdaging nodig hebben. 
 
Opzet rapporten en rapportgesprekken 
Dit schooljaar is er voor het eerst gewerkt met nieuwe vorm van rapporteren. De rapporten zijn uitgebreid met 
een portfolio map. Bij de traditionele oudergesprekken schuiven nu ook de kinderen aan om (deels) zelf mee te 
praten over hun eigen ontwikkeling. Hiermee wordt gestreefd naar nog meer betrokken- en zelfstandigheid in 
hun eigen leerplan. 
  
Stakingen 
Ook dit schooljaar zijn er stakingen geweest die de MR heeft ondersteund. Dit geeft uiteraard klein ongemak bij 
de gezinnen, maar lijkt nu wel aardig resultaat op te hebben geleverd. De positie van de leerkrachten wordt 
verbeterd, al zullen we in de toekomst moeten blijven knokken voor goede waardering en allerlei 
vernietigende bezuinigingen moeten proberen te voorkomen. 
De stakingen hebben een minimale invloed gehad op de vereiste jaarlijkse studie uren. Waar er een hele kleine 
achterstand is opgelopen wordt dit in de komende tijd weer ingelopen. 
 
Financieel 
ISOB (schoolbestuur) staat er financieel beter voor dan een tijd geleden. De begroting van de 
Vinckhuysenschool, inclusief een kleine overbesteding op personeel, is goedgekeurd voor volgend schooljaar. 
Desondanks moeten we door onze kleine school scherp blijven. We maken gebruik van toeslagen voor kleine 
scholen, maar toch blijft de ruimte krap. Bij minder leerlingen daalt ook de bestedingsruimte. We blijven onze 
school promoten voor nieuwe leerlingen en moeten het team zoveel mogelijk ontlasten in extra taken. Een 
hoge ouderbetrokkenheid is aanwezig en moet zeker behouden blijven. 
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Nieuw schoolplein 
Door de grote ouderbetrokkenheid is er weer een mooie mijlpaal bereikt. Het volledige schoolplein is 
opgeknapt en er is fors geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen. Dit is grotendeels bereikt door slimme subsidie 
aanvragen, maar ook door vereende spierkracht. Er is ook direct een watertappunt geïnstalleerd wat aansluit 
bij het al langer lopende drinkwaterproject. 
 
Samenstelling MR 2019-2020 
De samenstelling van de MR is gelijk gebleven, Irma Mensink en Chris van de Geer staan garant voor de 
leerkrachten geleding, Mary Smit en Koen Verhart de ouder geleding. Brigitta Hendriks schuift regelmatig aan 
wanneer extra input gevraagd wordt vanuit de directie. Koen Verhart zal na dit schooljaar aftreden en 
voorgesteld wordt om Yvonne Pleyte toe te laten treden en Mary Smit tot voorzitter MR te benoemen tijdens de 
volgende jaarvergadering eind augustus. 
 
Opzet jaarvergadering 
Voor 20 augustus 2020 staat de volgende jaarvergadering gepland. Bij voorkeur door fysieke aanwezigheid in 
het schoolgebouw in combinatie met de klas informatieavond maar wanneer dit nog niet toegestaan is zal er 
bericht volgen over een digitale vergadering via Teams. 
 
Diverse kleinere onderwerpen: 
Naast alle terugkerende grotere onderwerpen zijn er ook kleinere onderwerpen besproken waarbij de 
volgende zaken het vermelden waard zijn: Planning schoolvakanties, Promotie school, Ouderbijdrage OR, 
Kwaliteitsmonitor, financiële stromen Dorpshuis en OR, Regionale aanpak leraren tekorten, procedure PO-VO, 
contacten GMR en op de valreep toch nog een schoolfotograaf 
 
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 dinsdag rond 14:30. 
Privacygevoelige onderwerpen worden dan besloten georganiseerd en andere onderwerpen openbaar. 


