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MR Jaarverslag

Afgelopen schooljaar stond in het teken van de verhuizing groepen 5 t/m 8 naar locatie Holk. Voorafgaand aan de verhuizing is er een
enquête gehouden betreft de schooltijden van beide locaties. Op basis van deze enquête is er gekozen voor een pilotperiode met
verspringende schooltijden. De pilot heeft gedraaid van maart t/m de zomer. Vlak voor de zomervakantie hebben we de schooltijden
aangepast naar aanleiding van de feedback die uit de pilotevaluatie naar voren kwam. Ook is de verkeersveiligheid wat betreft het
fietsen naar de nieuwe locatie onder de loep genomen in samenwerking met de gemeente. Inmiddels zijn de aanpassingen
doorgevoerd. Tevens zijn de tijden van VSO-BSO (SKA) goed op elkaar afgestemd.
MR leden

Leden van de MR zijn dit jaar Sandra Duits, Ramon Beijen, Sander van den Bedem, Miranda Fränzel, Nousjka Hoekstra en Nadine
Heusinkveld
Huisvesting
De groepen 5 t/m 8 zijn in februari 2021 verhuisd naar locatie Holk. We blijven steeds goed in contact met de gemeente over
ontwikkelingen m.b.t de tijdelijke en structurele huisvesting van groepen 5 t/m 8. Thijs krijgt en vraagt hierbij ook hulp van ouders en het
bestuur.
Personeel
Er zijn veel wisselingen geweest op het gebied van personeel. Gedurende het schooljaar heeft Manorma afscheid genomen en aan het
eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Marianne. Beide leerkrachten hebben jarenlang een grote bijdrage geleverd
aan de school.
Naast de vervanging van deze collega’s is de school ook gegroeid van acht groepen begin schooljaar 2020-2021 naar tien groepen
begin schooljaar 2021-2022. Deze groei plus de vervanging leverde 3,8 WTF formatieruimte op. Deze is nog aangevuld met 1,4 WTF
vacatureruimte die is ontstaan door de inzet van extra ondersteuning vanuit de NPO-middelen waarmee we in totaal 5,2 WTF nieuwe
collega’s hebben geworven. Een deel hiervan is al gedurende het schooljaar 2020-2021 ingestroomd, de rest bij de start van schooljaar
2021-2022. Het grootste deel van de nieuwe collega’s zijn formatief (vast) in dienst getreden. Alleen voor de leerkrachten die vanuit de
NPO-middelen zijn ingezet geldt dat ze tijdelijk formatief zijn aangesteld voor een jaar.
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NPO-plan
Het plan zit goed in elkaar. Vanuit het team goed gekeken naar wensen en wat zij vonden waar “achterstand” in is opgelopen.
Oudergeleding vindt het ook goed in balans. Het volledige NPO-plan is hier te vinden: https://www.hetbakennijkerk.nl/onderwijs/nationaal-plan-onderwijs.
Begroting
De MR heeft een positief advies gegeven op de voorgelegde begroting. Het Baken heeft net als de afgelopen jaren een negatieve
begroting. Dit tekort wordt afgedekt vanuit de collectieve middelen van KPOA. Een belangrijke oorzaken voor de negatieve begroting is
de groei van de school. Scholen worden bekostigd op het leerlingaantal van 1 oktober het jaar ervoor, waardoor de bekostiging dus
achter de groei aanloopt.
Gedurende het schooljaar zijn er door de inkomsten vanuit NPO nog flinke wijzigingen gekomen in de uitgaven. Deze NPO-middelen
worden los van de lopende begroting verantwoord.

Jaarverslag 2020-2021

Issue date: 27/10/2021

pagina 3 van 3

