Jaarverslag Medezeggenschapsraad Looschool 2017-2018
Algemene onderwerpen
Standaardonderwerpen die jaarlijks op de agenda van de MR komen zijn onder meer: de
begroting, het jaarverslag, de Schoolgids, de vakantieplanning, Arbobeleid en de formatie. Al dit
soort thema’s kwam ook in schooljaar 2017-2018 voorbij. De MR werkt op basis van een Jaarplan
waarin alle ‘vaste’ thema’s staan vermeld voor een schooljaar.
Actuele onderwerpen
Naast de algemene, jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals hierboven omschreven, komen er
ook zaken op de agenda die door ontwikkelingen op diverse niveaus van belang zijn. Denk
daarbij aan ontwikkelingen binnen de OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Deventer waaronder de
Looschool valt), ontwikkelingen aangevoerd door overheid/gemeente/CITO/etc., ontwikkelingen
binnen de voormalige gemeente Bathmen, etc. maar ook ontwikkelingen binnen de schoolkring
Loo. De belangrijkste onderwerpen die de MR in schooljaar 2017-2018 heeft behandeld worden
hieronder nader toegelicht.
Welbevinden team en kinderen
Met de komst van een heel nieuw team en het vertrek van 13 leerlingen naar andere
basisscholen was de MR van mening dat het welbevinden van zowel het nieuwe team als de
kinderen een vast agendapunt moest zijn. Met de overgang van het TOM-onderwijs naar
gepersonaliseerd leren, alsmede door de overgang van een combiklas naar quattro-groepen, was
het met de onrust nog niet gedaan. Eerste opdracht aan de nieuwe directeur was dan ook om
rust te laten terugkeren op de Looschool. Het was een heftige klus voor het nieuwe en jonge
team, maar door regelmatig overleg met de verschillende partijen en door inzet van externe
professionals ter ondersteuning van het team is deze klus geklaard. Het oplopende
leerlingenaantal in 2018-2019 naar 36 kinderen mag hiervan het resultaat zijn.
Kwaliteit
Met een nieuw team, nog minder leerlingen en de overgang naar quattro-groepen was dit een
heel spannend jaar voor wat betreft de kwaliteit van het Loo’s onderwijs. De inspectie heeft de
school, ondanks de inzet van trajecten m.b.t. het verbeteren van het rekenen- en taalonderwijs
en de daaruit voortvloeiende stijging van resultaten, toch gemeend de school te moeten betitelen
tot een zeer zwakke school. Dat betekent dat er verscherpt toezicht komt, maar ook dat er extra
middelen vanuit de OPOD zijn ingezet om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Deze
begeleiding en inzet leidde al redelijk snel tot betere resultaten en uiteindelijk heeft groep 8 van
schooljaar 2017-2018 zelfs hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde. Het team is op de
goede weg en de MR hoopt dan ook dat deze goede resultaten in de komende jaren zullen
worden voortgezet zodat het predicaat zwakke school snel kan overgaan in een goede school.
Kwaliteit zal ook in 2018-2019 op de agenda blijven staan.
PR
Vanwege het teruglopende leerlingenaantal en het naderen van de ondergrens (23 leerlingen) is
er in schooljaar 17-18 veel aandacht geweest voor PR op de agenda. Er is een flyer ontworpen en
verspreid, er is regelmatig contact gezocht met de pers en er zijn ook veel stukken op eigen titel
aangeleverd bij lokale kranten. Met de moestuin en het dierenverblijf is er gekozen om de
Looschool op de kaart te zetten als een groene school, in een groene omgeving.
Directie
Directeur Frank Machielsen was in schooljaar 2017-2018 werkzaam op 2 scholen als directeur.
Aan het eind van het jaar heeft hij, als gepland, afscheid genomen van De kleine Planeet. De
Looschool is te klein voor een volledige directeur, de Bathmense scholen komen een directeur te
kort. De MR-en van alle 3 scholen zijn bij elkaar geweest om een nieuwe insteek te overleggen:
verdere samenwerking van de 3 Bathmense scholen onder leiding van 2 directeuren: Frank
Machielsen en Karin Steghuis. De MR ziet in deze coalitie de nodige voordelen en heeft haar
instemming voor deze samenwerking gegeven. Hoe een en ander qua directie uitgewerkt moet
gaan worden komt in schooljaar 2018-2019 aan bod. De MR zal afwisselend gesprekken hebben
met Frank en Karin.
MR intern
Dit jaar bestond de MR uit de volgende teamleden: Adinda Biekmann en Ylke Emons. Een van
hen was, roulerend, bij de MR-vergaderingen aanwezig. Afhankelijk van de agenda waren ze
soms allebei aanwezig.

De oudergeleding bestond dit jaar uit Jawin Klein Hegeman (voorzitter) en Tjeerd de Looze (lid).
Marian Rensen is aangebleven als ambtelijk secretaris. Aan het eind van het schooljaar is,
vanwege het vertrek van Marian, omdat zij in het nieuwe jaar geen kinderen meer op school
heeft, een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid. Stefanie Verschuur is bereid gevonden om
schooljaar 2018-2019 het secretariaat op zich te nemen.
Loo-Bathmen, 23 november 2018
Jawin Klein Hegeman,
voorzitter MR Looschool

