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a. Vergaderingen 2018-2019 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 7 x gepland vergaderd, 1 geplande datum is  

vervallen en 1 andere datum is gevuld met het afscheid van het langst zittende MR-lid. 

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. De vergaderingen volgen een 

voorafgaand gemaakte agenda en ook worden de notulen van de vorige vergadering dan 

vastgesteld.  

 

Sommige onderwerpen kwamen regelmatig terug, hierover volgt puntsgewijs een korte 

samenvatting. Over andere punten is eenmalig vergaderd, afgerond met direct een 

besluit of advies, zoals de onderwijstijd en het vakantierooster. Deze zijn intussen 

bekend gemaakt en worden niet verder toegelicht.  

 

b. Samenstelling en taakverdeling:  

De MR bestaat uit 3 ouder- en 3 personeelsleden. Ieder lid wordt voor drie jaar gekozen 

door de eigen achterban. Als door omstandigheden tussentijds iemand aftreedt, komt het 

nieuwgekozen lid op diens plaats in het rooster te staan. In bijlage 1 staat het rooster 

van aftreden, evenals de taakverdeling.  

 

De oudergeleding (OMR) bestaat uit Maarten Slokker/Els Husson, Karin Grent en Fiona 

Arens. De personeelsleden (PMR) zijn Gerda Veldt, Maaike Adama en Susan van der Zee.  

In januari 2018 is formeel afscheid genomen van Maarten, die na een jarenlange periode 

van MR-lidmaatschap (en sinds eind 2014 als voorzitter) het stokje doorgeeft aan een 

nieuwe ouder, Els Husson. De rol als voorzitter wordt overgenomen door Fiona Arens.  

 

c. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad): 

Afgelopen jaar is gestart met nieuwe structuur voor de GMR. Binnen deelregio’s/clusters  

krijgen de scholen één gezamenlijke vertegenwoordiger, waardoor de GMR uit minder 

mensen bestaat. Doel is om slagvaardiger te kunnen vergaderen.  

 

De informatiestroom viel afgelopen schooljaar aanvankelijk volledig weg, maar na 

herhaald vragen is er een nieuwe opzet gekomen. Per halfjaar wordt een verslag 

gemaakt en per MR kan worden aangegeven of men daar prijs op stelt. Onze MR heeft 

zich daar digitaal voor ingeschreven.  

 

Daarnaast wordt de jaarplanning op de site van de ISOB gepubliceerd, zodat ieder kan 

zien welke bespreekpunten in een periode aan de orde komen. De vertegenwoordiger 

namens de MR van de JvS is een collega in Akersloot. Er zijn komend jaar vacatures voor 

twee oudervertegenwoordigers, maar niet vanuit ons cluster.  

   

d. TSO (Tussen Schoolse Opvang): 

We werken intussen twee jaar met een vaste, professionele overblijfcoördinator. Na de 

verhoging eind 2017 zijn de financiën in balans en wordt er weer een geringe reserve 

opgebouwd. I.o. met de TSO is besloten hier duurzame investeringen van te doen. Dit is 

intussen gedaan en men is hierover erg tevreden.  

 



 

 Jaarverslag MR 2018-2019                  25 sep. 19 2 

De vaste coördinator is tijdens haar zwangerschapsverlof opnieuw vervangen door de 

Forte-collega, die dit eerder ook heeft gedaan. Dit is voor de continuïteit bijzonder 

prettig.  

 

Het eerste jaarverslag van de TSO in het najaar van 2018 is ook in de MR besproken. 

Inhoudelijk kan e.e.a. worden versterkt en het vaste aanspreekpunt van de OMR over de 

TSO zal hierover bij het volgende jaarverslag mee gaan denken.  

 

Vanuit de OTP (OuderTevredenheidsPeiling) wordt de oudercommunicatie voor de TSO 

als verbeterpunt gezien. Ouders worden graag sneller geïnformeerd, ook over kleinere 

zaken. Het terugkoppelen van afgesproken acties en het effect daarvan worden nog niet 

voldoende gecommuniceerd. Dit is besproken en als verbeterpunt opgepakt.  

 

Sinds het voorjaar van 2019 is er een kleuter bij de overblijf met een zeer ernstige 

pinda-allergie. Er is gestart met een proefperiode, waarin een aantal preventieve 

maatregelen zijn afgesproken met de vervangende coördinator. Bij terugkomst van de 

vaste coördinator is binnen het team van overblijfbegeleiders aanvankelijk vrij plotseling 

besloten dat dit niet werkbaar was. Na overleg met directie, de ouders en ook besproken 

binnen de MR blijkt tekort informatie bij de begeleiders over de preventie en de 

maatregelen bij eventuele allergiereacties. Hierna kan de kleuter toch weer deelnemen 

aan het overblijven. Wel blijft het een extra verantwoordelijkheid, waarvoor overleg 

nodig kan zijn.  

 

e. De begroting 2019 en de jaarrekening 2018: 

In december 2018 is de begroting voor 2019 besproken. Hierin zijn een aantal zaken 

begroot, die bovenschools worden gereserveerd. Opvallend zijn de hogere schattingen  

voor energie en water. 

 

Was de jaarrekening van 2017 al laat (mei 2018 in de MR), nu is de jaarrekening van 

2018  in juli 2019 zelfs nog niet aan de MR aangeleverd! Wettelijk gezien is de deadline 1 

juli van het erop volgende kalenderjaar, dus in die zin is het bestuur in gebreke 

gebleven. We zullen hier in het komende schooljaar opnieuw om vragen! Niet alleen voor 

de MR maar ook voor de directie is correct financieel overzicht houden hiermee niet goed 

werkbaar.   

 

f. Schoolvisie en profilering:  

De directie heeft diverse acties ondernomen tot verdere profilering van onze school. Zo is 

het “strategisch communicatieplan” opgezet, via de ISOB is een “koersplan” opgesteld en 

het logo van de school is gemoderniseerd.  

 

Ook binnen de school zijn er verbeteringen zichtbaar: de kleutertoilletten zijn opgeknapt, 

er is een nieuwe kleuterberging gerealiseerd en de aula is geverfd. De tegels van het 

schoolplein staan op de wensenlijst, maar die middelen moeten worden vrijgemaakt bij 

het bestuur: hier zijn de eerste stappen al in ondernomen.  

 

Het schoolplan voor 2019-2023 is opgesteld en besproken met de MR en het team. Er 

staan veel onderwerpen genoemd, die moeten worden geborgd, maar ook diverse nieuwe 

ontwikkelingen op langere termijn. Ieder jaar wordt er een deel van gerealiseerd en legt 

de directie verantwoording af over de bereikte resultaten en de volgende doelen. 

 

Het schoolplan is goedgekeurd door de MR. Alleen het extern aangeleverde hoofdstuk 

over “passend onderwijs” moest tekstueel sterk worden aangepast en is nu conform het 

verdere schoolplan helder geformuleerd. Daarnaast zijn er verhelderingsvragen gesteld 

en diverse kleinere correcties ter verduidelijking aanbevolen vanuit de MR.  
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g. OTP (OuderTevredenheidsPeiling) 

De OTP-enquête is in januari 2018 verspreid. De respons was iets hoger dan bij de vorige 

peiling. De terugkoppeling volgde in maart/april, zowel in het team als in de MR.  

 

De ouders zijn over het geheel erg tevreden: als rapportcijfer zijn we nog iets gestegen 

t.o.v. de vorige keer. Heel veel onderdelen scoren zelfs boven de 90 % tevredenheid en 

dat is erg fijn.  

 

Natuurlijk vallen de relatief wat lagere scores op en zoeken we – ook als MR – naar 

mogelijkheden om bij te dragen aan verbetering. De aandachtspunten zijn: de 

communicatie tussen TSO en ouders, m.n. de terugkoppeling; de hygiëne, m.n. bij de 

kleutertoiletten; pestgedrag, m.n. duidelijkheid over de gevolgde aanpak; de 

communicatie tussen school en ouders, m.n. een meer uniforme manier in alle groepen. 

Verder is er zorg vanuit ouders over de verkeerssituatie.  

 

Het is vanuit de rapportage van de OTP niet altijd helder waar de ouders aan hebben 

gedacht, als ze lager scoorden. Wat betreft verkeer bv. of de situatie rondom de school 

wordt bedoeld òf de route van en naar school. Over de communicatie vanuit de school: 

willen ouders dan liever uniform via de app òf via de mail de berichten, liever een actuele 

schoolsite/ouderportaal òf liever een andere vorm…   

 

Als MR hebben we het voornemen om in het najaar van 2018 weer een zg. “inputavond” 

te organiseren. Hierin worden ouders uitgenodigd mee te praten en te denken over de 

concrete invulling van de aangegeven verbeterpunten.  

 

Tevens kan informatie worden gegeven over de visie achter de wel gehanteerde 

werkwijze. Zoals bij bv. pestgedrag: veel aandacht voor de positieve benadering en de 

preventie (Gelukskoffer, Mindset, judolessen met thema’s, enz.) en de werking 

groepsdynamiek en de invloed van de ontwikkelfases van de kinderen.   

 

h. De werkdrukgelden 

Inzet van werkdrukgelden heeft instemming nodig van de PMR en advies van de OMR.  

 

N.a.v. de extra gelden is er in het schooljaar 2018-2019 geïnvesteerd in:  

- leerkrachturen: De klassenleerkracht is gedurende het hele schooljaar 2½ x een 

dagdeel uitgeroosterd. Als invulling is gekozen voor bv. collegiale consultatie of het 

aanpakken van nieuwe of tijdrovende klussen.  

- extra onderwijsassistent: Hiervoor is vanaf januari 2019 voor 1 ochtend per week een 

groep ondersteund door 1 extra onderwijsassistent.  

- materiële investering: Per groep is er een laptop, daarnaast nog een aantal I-pads.  

 

Vervolg naar 2019-2020: 

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel kosten er met deze invulling zijn gemoeid. 

Concrete cijfers over de extra personeelskosten ontbreken. Dit maakt het plannen voor 

het volgende schooljaar nog erg vaag. Omdat er in absolute cijfers meer middelen/euro’s 

beschikbaar zijn, gaan we uit van in ieder geval een vergelijkbare invulling.  

 

De directie heeft in de periode mei/juni 2019 het personeel en de MR gevraagd 

suggesties te geven voor de besteding in het komende schooljaar. De prioriteiten zijn: 

opnieuw invulling met leerkrachtvervanging en onderwijsassistent en duurzaam 

materiaal. De definitieve materiaalkeuze moet nog worden vastgesteld. Vanuit de OMR 

komt de suggestie om te denken aan techniekdozen als materiële investering.    

 

NB. Het bestuur wilde in mei ’18 liefst de werkdrukgelden inzetten voor de totale 

formatie van het ISOB. De MR besloot negatief, omdat de gelden specifiek bedoeld zijn 

voor de scholen zèlf. Via de GMR-vertegenwoordiger hebben we onze zorg hierover 

benoemd met de vraag op het invoeringsproces toe te zien.  
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i. Diversen… 

- AVG:  

Sinds de regelgeving rond de AVG moet jaarlijks toestemming worden gevraagd van 

de ouders over publicaties van beeldmateriaal. Op de site komen tekstjes en 

algemenere, anonieme foto’s. De ouders nemen deel aan het ouderportaal, om alle  

foto’s en filmpjes te kunnen zien.   

- Werkverdelingsplan:  

In de CAO is opgenomen, dat de PMR voor het team een zg. werkverdelingsplan moet 

opzetten. Dit blijkt grotendeels parallel te lopen met de al gehanteerde aanpak en 

inspraak over les- en niet lesgebonden taken. Door een voorzet vanuit de directie is 

in samenspraak dit vrij snel concreet vorm gegeven.  

- Ondersteuningsprofiel: 

Dit is een jaarlijks terugkerend document vanuit het samenwerkingsverband, waar 

onze school onder valt. In overleg met het team is de werkwijze bij aanmelding en 

toelating bij de JvS aangescherpt door de directie en de IB-er.   

- Groepsgrootte:  

Sinds dit schooljaar heeft de MR ook adviesrecht (AR) over de groepsgrootte. Jaarlijks 

werden we, als MR, al geïnformeerd over de groepsindeling en konden we gevraagd 

en ongevraagd advies geven. Dit is nu formeel vastgelegd. We zijn in mei/juni 

geïnformeerd over de te verwachten indeling. Echter: in afgelopen schooljaren maken 

personeelsleden na die vaststelling ook eigen keuzes en moet de directie daarop 

handelen. Als MR worden we daarover direct geïnformeerd, evenals de betrokken 

oudergroep: dit is dus goed geregeld. Overigens is de indeling dan al gemaakt en 

besproken binnen het team, dus heeft een afwijkend advies slechts beperkte invloed.  

- Zorg over Cito-afname in periode van avondvierdaagse:  

In de afgelopen jaren herhaald een vraagpunt vanuit ouders naar m.n. de OMR-

leden… Op ons verzoek heeft de IB-er via de Juliaandacht een toelichting gegeven, 

waarom deze combinatie bestaat. Binnen het team wordt er zo optimaal mogelijk ook 

op ingespeeld om de afnames evengoed zo realistisch mogelijk te kunnen afronden.  

- Schoonmaak:  

Na een trouwe (ca. 20 jaar durende) samenwerking met het schoonmaakbedrijf 

VEMO zijn deze medewerkers gestopt. Hun werkzaamheden worden overgenomen 

door het bedrijf TyClean. N.a.v. de begroting (dalend budget voor de kosten 

schoonmaakonderhoud) en de zorg voor hygiëne is dit ook binnen de MR aan de orde 

geweest.   

 

Tot slot:  

Er is weer veel besproken, al was het een minder spannend jaar, nu de fusie niet meer 

actueel was. Ongetwijfeld gaat het komende schooljaar ook weer interessant worden: we 

zijn er klaar voor! 

oktober 2019 

 

Bijlage:   

Tabel 1: Samenstelling MR, schooljaar 2018-2019 

 Taak Termijn 

Personeelsgeleding 

Gerda Veldt  

Maaike Adama 

Susan van der Zee 

 
lid, contactpersoon team 
lid 

secretaris 

  

1 

3 

2  

Oudergeleding 

Maarten Slokker  

Fiona Arens 

Karin Grent 

Els Husson 

 

Voorzitter tot 1-1-19 

lid, voorzitster vanaf 1-1-19 

penningmeester 

lid 

  

3+ 

3 

2 

1 

 


