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Basisschool ’t Padland - Hemschool        
Padland 2  
1606NL  
Venhuizen   
tel: 0228 – 541937 

 

Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) Basisschool Padland-

Hemschool 2015-2016 
 

 

Sluiting Hemschool 

De MR heeft het afgelopen schooljaar samen met de directie veel gesproken over de 
toekomst van de Hemschool. In het vorige jaarverslag vermeldden wij al onze zorgen 

over het voortbestaan van de locatie Hemschool. Op dat moment waren er nog 36 

leerlingen. Aan het eind van het afgelopen schooljaar zou het aantal leerlingen nog 

minder zijn: slechts 21 kinderen. Voor de directie en de MR was het duidelijk dat de  
inspanningen om de school te promoten niet hebben geresulteerd in meer leerlingen. 

Onder andere het vestigen van een peuterspeelzaal bij de Hemschool zagen wij nog als 

kans maar mislukte door te weinig aanmeldingen van peuters.  De directie heeft 

uiteindelijk de moeilijke beslissing genomen om de Hemschool te sluiten. De MR heeft 
hiermee ingestemd. 

 

De MR is heel blij met de zorgvuldige afwegingen die zijn gemaakt en de manier waarop 

de beslissing is gecommuniceerd met de ouders. Op 15 maart heeft de directie de 

sluiting van de Hemschool aan de ouders meegedeeld. De ouders  kregen daar en ook na 
deze bijeenkomst de gelegenheid om hierop te reageren. Natuurlijk was er naast veel 

begrip ook teleurstelling dat het niet gelukt was om de school te behouden. De MR heeft 

veel waardering voor de manier waarop Ingrid van Heezen de ouders en de leerkrachten 

hierbij heeft gesteund. 
 

Alle ouders kregen een brief met een advies welke school voor hun kind de beste keuze 

zou zijn. 

  
Samenstelling MR 

De samenstelling van de MR is het afgelopen schooljaar gewijzigd door het vertrek van 
een aantal MR-leden. 

In 2015 is Susanne Aaij afgetreden als MR-lid. In de nieuwsbrief en op de website is 

gevraagd wie ons in de MR wil versterken. Omdat slechts 1 ouder hierop heeft 

gereageerd was het niet nodig om MR-verkiezingen te houden. Louise Wilmans is het 
nieuwe MR-lid. 

Ook bestond de MR tijdelijk uit 2 personen minder door het zwangerschapsverlof van juf 

Sandra en juf Daphne. Gelukkig zijn zij bij de start van het nieuwe schooljaar weer 

aanwezig. 

 
Daarnaast is halverwege het jaar Monique Graaf, ouder van kinderen op de Hemschool, 

plotseling gestopt. Door de dreigende sluiting van de Hemschool hebben wij voor haar 

geen nieuw lid gezocht. En helaas hebben we door de sluiting van de Hemschool afscheid 
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genomen van meester Kees van Lange. Gelukkig heeft hij nu een nieuwe werkplek op de 

Jan Luykenschool in Schellinkhout. 

 

De MR zal binnenkort besluiten of de plek van Monique en Kees nog ingevuld moet 

worden of dat wij verder gaan met een kleinere MR (6 leden in plaats 8).   
 

Waar heeft de MR over gesproken? 
 

Schoolplan 
Een school moet een schoolplan maken. De MR heeft het nieuwe schoolplan voor de 

periode 2015-2019 doorgenomen en vervolgens ingestemd met het plan. In het 

schoolplan staan o.a. de doelen en verbeterpunten die de school wil halen, bijvoorbeeld 

voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid. En hoe de school de 

kwaliteit zal waarborgen.  
 

Schoolreis/ouderbijdrage 

Het komt steeds vaker voor dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor school niet 

betalen. Present, de stichting voor openbaar onderwijs Westfriesland Oost, komt nog  met 
een standpunt, dit wordt overlegd met het schoolbestuur.  
De MR is het eens met de directie dat onze school geen kinderen wil uitsluiten voor een 
schoolreisje. Dit jaar verandert er niets. Het team van leerkrachten en de directie zullen samen 
bespreken of er voor volgend jaar dingen worden veranderd.  
 
Bijeenkomst GMR-MR 

Op 30 maart 2016 hebben de MR-en van de Present-scholen en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad een leuke presentatie gekregen over ouderbetrokkenheid op 

school en communicatie met ouders. We hebben daar ideeën opgedaan. In het nieuwe 
schooljaar bespreken we of en hoe we hiermee aan de slag kunnen op ´t Padland.    

 

Enquête continurooster 

Een aantal ouders hebben bij de MR aangegeven dat er behoefte is aan een 

continurooster. In 2013 hebben wij een enquête gehouden onder de ouders. Uiteindelijk 

waren er toen niet genoeg stemmen om dit in te voeren. 

We merken dat de vraag nu dus weer leeft bij de ouders. De afgelopen periode heeft de 

MR zich georiënteerd op de mogelijke invoering van een continurooster. Hiervoor is in 

mei 2016 een enquête gehouden. 69% van de ouders is voor een continurooster. De 

grens van doorgaan – niet doorgaan ligt bij  meer dan 70% voorstemmers. Een zeer 

klein verschil. Op basis van de uitkomst zijn wij voornemens om met ingang van 

schooljaar 2017-2018 te gaan werken met een continurooster van vijf gelijke 

schooldagen.  Hierover volgt echter nog een definitief besluit. Ons idee is om het 

aankomende schooljaar te gebruiken als oriëntatiejaar. Wij zullen informatieavonden 

organiseren over het continurooster, waarbij het ook mogelijk is om in gesprek te gaan 

met de MR over zowel de voor- als de nadelen. In maart 2017 besluiten de MR en 

directie of de school met ingang van het schooljaar 2017-2018 al dan niet met een 

nieuwe rooster gaat werken. 

Verder willen we in overleg met de overblijfouders  proberen het komend jaar het 

overblijven te verbeteren. Dit is nodig omdat er steeds meer kinderen overblijven.  

Onderwijs 2032 

Het punt hoe moet het onderwijs er in 2032 uitzien, komt regelmatig terug op alle niveaus . Op 
schoolniveau bij de keuze van methodes en methodieken en tijdens inhoudelijke vergaderingen. 
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Binnen Stichting Present worden de directeuren geschoold. Er is nog veel meer uit te halen, zeker 
ook naar aanleiding van de inspirerende gezamenlijke avond van directie, leerkrachten, ouders en 
leerlingen in het voorgaande schooljaar. Ook binnen de MR is dit een aandachtspunt. 
 

Enquête sociale veiligheid 

Ouders en leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegedaan met een enquête over sociale 
veiligheid (WKM.PO). Het ging om vragen over het sociaal gedrag op school dat zich kan uiten in 
bijvoorbeeld pesten, agressie, geweld, discriminatie, intimidatie. Van het Padland heeft 50% van 
de ouders gereageerd, van de Hemschool 33%. De Hemschool en ’t Padland scoren op bijna alle 
punten ruim voldoende.  
Van groep 6, 7 en 8 hebben 40 willekeurige leerlingen de enquête ingevuld. De leerlingen scoren 
ruim voldoende op alle punten, wat dus betekent dat de leerlingen zich veilig voelen op school! 
Daar is de MR heel blij mee. 
 

Publicatie MR-verslagen 

De MR-verslagen worden eerder gepubliceerd. Na de vergadering zorgen we voor 
goedkeuring van de conceptnotulen en volgt publicatie zodat ouders snel op de hoogte 

kunnen zijn van wat MR heeft besproken. We wachten dus niet meer op vaststelling in de 

volgende MR-vergadering.  

 
Formatieplan en vakantierooster 

De MR heeft ingestemd met het formatieplan en het vakantierooster voor het nieuwe 

schooljaar. 

 
 

 


