
Jaarverslag 2018-2019 Medezeggenschapsraad  

S.B.O. Daltonschool De Leilinde 

De Medezeggenschapsraad (MR) van SBO Daltonschool De Leilinde bestaat uit 

vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel en de oudergeleding. De directeur van 

onze school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur.  

Vanuit het team     Ouders 

Jacqueline Klijn     Raymond Kolhberg (voorzitter) 

Wijnanda Abbing     Ilse Smits (secretaris) 

Stéphanie IJpelaar     Marijke Heuvelink 

Dick Barghoorn (adviserend lid/directie) 

De besproken onderwerpen 

GMR vertegenwoordiging 

De MR dient 2 vertegenwoordigers te hebben in de GMR. Een ouder en een personeelslid. 

Raymond Kohlberg gaat stoppen als ouder. Inez Mimpen is aan het onderzoeken of zij SBO 

Daltonschool de Leilinde wil vertegenwoordigen in de GMR als personeelslid. 

Begroting 

De financiële begroting voor 2019-2020 is gepresenteerd. Ook de realisaties van 2018-2019 

zijn besproken. Vanuit de MR zijn geen aandachtspunten gekomen. De financiële begroting 

geeft de school voldoende ruimte. 

Toekomst/nieuwbouw 

De ouders zijn geïnformeerd over het Strategisch Kader met de belangrijkste punten en de 

vervolgstappen. Tevens wordt met een mooie poster het tijdspad voor het nieuwe 

schoolgebouw voor SBO Daltonschool de Leilinde en de Dromenvanger aangegeven. De 

politiek heeft stevig gediscussieerd. De voorkeur gaat uit naar een energie zuinig gebouw. 

Er is een werkgroep “ Nieuwbouw”, die onder andere de inrichting van het gebouw als 

verantwoording neemt.  

Vacatures 

Er zijn vele vacatures te vullen. Waaronder ook een pool-leraar die SBO Daltonschool de 

Leilinde en ook de andere scholen van de Stichting zal gaan dienen. 

Invulling gaat moeizaam door de krapte op de arbeidsmarkt maar uiteindelijk zijn alle 

vacatures voor komend schooljaar ingevuld. 

Vakantierooster  

De MR heeft adviesrecht over het vakantierooster. Het vakantierooster wordt akkoord 

bevonden en komt vervolgens komt op de website te staan en in de jaarkalender voor de 

ouders. 

  



 

Formatieplan  

In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel formatie er beschikbaar is. Vervolgens wordt er 

door directie en team gekeken hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden. De 

personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De 

oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2019-2020 is door de MR 

goedgekeurd. De MR is op de hoogte gehouden van het formatieproces voor schooljaar 2019-

2020. Het volgend schooljaar gaan er 8 groepen gevormd worden. De verwachting is dat er 

totaal ongeveer 90 leerlingen over moeten worden verdeeld.  

Vervanging van leerkrachten blijft een aandachtspunt.  

Schoolplan 

De MR heeft zich akkoord verklaard met het nieuwe schoolplan 2019-2023. 

Alle aandachtspunten en kwaliteitsaspecten worden per jaar vertaald naar het Dalton 

Ontwikkel Plan (DOP). Eveneens worden de doelen en de behaalde doelen opgenomen.  

 

Schoolgids  

In de schoolgids zijn allerlei praktische zaken opgenomen. De MR heeft instemmingsrecht. 

Met de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 is ingestemd. 

Financieel jaarverslag 

De MR is van mening dat SBO Daltonschool de Leilinde er financieel gezond voor staat. Dit 

is het resultaat van goed financieel beleid. Diverse malen ontstaat de discussie over de 

solidariteit van scholen, vooral gezien vanuit het perspectief van SBO Daltonschool de 

Leilinde, om andere scholen binnen de Willem van Oranje Scholengroep financieel bij te 

moeten staan. 

MR verkiezingen 

Doordat de zoon van Bianca een andere vorm van onderwijs is gaan volgen komt er voor 

Bianca een einde aan haar MR termijn. Haar opvolger is gevonden in Marijke Heuvelink.  

In begin 2019 zijn er twee een nieuwe vacatures ontstaan. In de oudergeleding door het 

vertrek van voorzitter Raymond en in de personeelsgeleding door het pensioen en dus vertrek 

van Wijnanda. In het nieuwe schooljaar starten we met verkiezingen.  

 

Tenslotte: Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons 

wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, 

aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. 


