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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van ‘t Schoolhuys over 
het schooljaar 2018-2019. De MR beslist en adviseert over beleidsmatige en 
praktische zaken binnen ‘t Schoolhuys. De Katholieke Scholenstichting Fectio, 
waaronder ’t Schoolhuys valt, heeft ook een gemeenschappelijke MR (GMR). 
Bepaalde (schooloverstijgende) onderwerpen worden door de GMR behandeld. Voor 
een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. De MR geeft dan wel of geen 
akkoord aan de directie voor de plannen. Bij andere aangelegenheden kan de MR 
alleen adviseren (adviesrecht). Soms wordt de MR gevraagd over bepaalde 
onderwerpen mee te denken, zonder dat zij formeel advies moeten geven of moeten 
instemmen. Het bespreken van de onderwerpen gebeurt voornamelijk in regelmatig 
geplande openbare vergaderingen. Van elke vergadering zijn notulen beschikbaar op 
de website van ‘t Schoolhuys. Het afgelopen jaar heeft de MR zes keer vergaderd. 
Bij deze vergaderingen was de directeur Maaike Honders aanwezig. Zij kon dus 
meteen een toelichting geven als er vragen waren. Tevens was ze open in het delen 
van informatie. De MR leden hebben ervaren dat er wat gedaan werd met de punten 
die ingebracht werden. De MR stelt deze werkwijze zeer op prijs. Een aantal 
onderwerpen die het afgelopen schooljaar besproken zijn, worden in dit jaarverslag 
kort beschreven.  
 
Houten, 26 juni 2019 
Ronald Wieman (voorzitter 2018-2019) 
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Besproken punten in schooljaar 2018-2019 
 
Het jaarplan 2018-2019 van ’t Schoolhuys.  
In dit plan staat een aantal onderwerpen waaraan de school gedurende het 
schooljaar extra aandacht wilde geven. Focus voor 2018-2019 was het verbeteren 
van de leeropbrengsten. Voor elk onderwerp zijn doelen vastgesteld en is 
beschreven wat er gedaan zal worden om deze doelen te bereiken. Elke 2 maanden 
werd in het plan beschreven of de geplande activiteiten waren uitgevoerd en wat het 
resultaat was. Op deze manier had de MR een goed overzicht van de voortgang. De 
volgende doelstellingen waren in het jaarplan opgenomen: 
• Goede instructie aan de hand van EDI, het expliciete directe instructiemodel. 
• Goed klassenmanagement 
• Kwalitatief goed onderwijs 
• Uitstekende zorg 
Het borgen van bovenstaande punten wordt de grote uitdaging voor het nieuwe 
schooljaar. Tevens is het advies van Maaike Honders om hieraan een vijfde 
doelstelling toe te voegen: 
• Duidelijke visie in een professionele cultuur 
 

 
Naast de onderwerpen die in het jaarplan waren opgenomen zijn o.a. de volgende 
zaken besproken: 
• Onverwacht toegenomen financiële ruimte t.o.v de boekjaren 2016 en 2017. 
• Besluit aanpassing schooltijden groepen 1 t/m 4 op de woensdagen tot 12.30 vanaf 
school jaar 2019/2020. 
• Imago ‘t Schoolhuys. 
 
Tevens waren zowel de formatie als het personeelsbeleid van Fectio veelvuldig 
onderwerp van gesprek door het tussentijdse vertrek van twee leerkrachten en de 
werving van een nieuwe directeur. De leerkracht van groep 6 die net voor de kerst 
aangaf tussentijds te vertrekken en de leerkracht van groep 8 die na de meivakantie 
gedeeltelijk begonnen is op een nieuwe school. Fectio bestuurder Rob Boerman 
heeft twee keer mee vergaderd om zowel het personeelsbeleid Fectio alsmede de 
procedure van de werving voor een nieuwe directeur toe te lichten. Bij alle drie de 
sollicitatieprocedures is een MR-lid onderdeel geweest van de sollicitatieprocedure. 
De verwachting is dat met de drie nieuwe aanstellingen er een stabiele periode 
aanbreekt na een onrustig schooljaar 2018-2019.  
 

 


