JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS TUINDORP
SCHOOLJAAR 2011-2012
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS Tuindorp in Utrecht. In dit
jaarverslag staan de onderwerpen die in het schooljaar 2011-2012 aan de orde zijn geweest. Het
verslag is bedoeld voor alle ouders en personeelsleden van de OBS Tuindorp.
Algemene taken van de MR
Onze school kent een MR. De MR bestaat uit vier gekozen ouders en vier leerkrachten. De
directeur is op uitnodiging van de MR aanwezig bij de vergaderingen. De MR is samengesteld uit
ouders die zich verkiesbaar stellen voor deze functie. In principe hebben ouders zitting voor twee
jaar, daarna zijn ze herkiesbaar. De MR heeft tal van zaken in haar pakket die met het beleid van de
school te maken hebben. Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht en bij andere zaken
specifiek benoemd adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de MR het eens moet zijn met een
besluit. Adviesrecht geeft recht op inspraak en advies waar rekening mee gehouden moet worden.
Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de directeur of het bestuur. De oudergeleding van de
MR is de spreekbuis van en voor ouders. Vandaar dat een goed contact met de achterban hoge
prioriteit heeft. Actieve ouders met ideeën en suggesties worden graag gehoord.
Samenstelling en taakverdeling MR
Dit schooljaar bestond de personeelsgeleding uit Henk Karg, Lidia van Bebberen, Roelie de Reus en
Hanny Peters. De oudergeleding bestond tot de verkiezingen uit Marieke Prins, Hanneke Tamse,
Monique Bollen en Jannigje Willems. Na de verkiezingen (vanaf januari 2012) is Hanneke Tamse, die
zich niet herkiesbaar had gesteld, vervangen door Caroline Leeuwenkamp. De directeur, Paul
Bossenbroek, is op uitnodiging van de MR steeds een groot deel van de vergaderingen aanwezig als
adviserend lid.
De taakverdeling binnen de MR is als volgt:
• Voorzitter: Marieke Prins
• Vice-voorzitter: Monique Bollen
• Secretaris: Lidia van Bebberen (even Roelie de Reus)
• GMR: Jannigje Willems
De GMR bestaat uit afgevaardigde leden uit de MR-en van alle bij het SPO aangesloten scholen en
verzorgt de medezeggenschap op bovenschools niveau.
Verder heeft eerst Hanneke Tamse en later Caroline Leeuwenkamp de contacten met de redactie
van de OBServator onderhouden.
Onderwerpen in 2011-2012
Een aantal vaste onderwerpen waar de MR instemming op of advies over moet geven, heeft op de
agenda gestaan, deze onderwerpen zijn:
• schoolplan/jaarplan
• schoolgids
• formatieplan
• begroting
• vakantierooster
• groepsindeling
De MR is in het algemeen tevreden over de wijze waarop deze stukken tot stand zijn gekomen.
Enkele van bovengenoemde onderwerpen zijn hieronder nog verder toegelicht. Daarnaast wordt een
korte toelichting gegeven op onderwerpen die specifiek in het schooljaar van 2011-2012 speelden.
Voor uitgebreidere informatie over wat er aan de orde is geweest, kunnen de notulen van de
vergaderingen worden bekeken (via de website van de school of op te vragen bij de MR).

Zorgbeleid
In het voorgaande schooljaar al heeft de MR uitgesproken dat het zorgbeleid van de school en de
uitvoering ervan voor de MR een speerpunt is. Dit schooljaar heeft de MR deze bijzondere focus
voortgezet. Van zorgbeleid is een terugkerend agendapunt gemaakt. Veel van de vaste terugkerende
onderwerpen, zoals schoolgids, jaarplan, begroting en formatie zijn steeds met het speerpunt zorg in
gedachten benaderd. In de MR en tussen MR en directie is constructief kritisch gesproken over de
zorgroute, het RT beleid, het beleid t.a.v externe begeleiding en de omgang van school met het
dyslexieprotocol.
Dat de focus op de zorg voor in het bijzonder de leerzwakke en leersterke leerlingen nodig is, is
bevestigd door het op de valreep van dit schooljaar gereedgekomen rapport van de
Onderwijsinspectie, waarover hieronder meer.
Pestprotocol
Dit schooljaar is het pestprotocol een aantal keren in de vergadering besproken en vervolgens
vastgesteld. Het is terug te vinden op de website.
Verrassend passend
Het team is dit jaar begonnen met de implementatie van Verrassend Passend (een methode voor de
ontwikkeling en borging van opbrengstgericht werken op het gebied van lezen en rekenen). Paul en
het team hebben in de vergaderingen regelmatig verslag gedaan van de gezette stappen. Ook is in dit
schooljaar de thema avond aan Verrassend Passend gewijd.
Verkiezingen
In januari 2012 zijn verkiezingen gehouden voor twee plaatsen in de oudergeleding. Monique Bollen
heeft zich herkiesbaar gesteld. Hanneke Tamse heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Een
verkiezingscommissie bestaande uit Willy van Asch en Hanneke Tamse hebben de verkiezingen
begeleid. De MR was blij met het feit dat verschillende ouders zich hadden aangemeld en met de
hoge opkomst bij de verkiezingen. Dit is voor de MR aanleiding om de verkiezingen voortaan op deze
wijze te laten plaatsvinden. Het verkiezingsregelement wordt aangepast.
Functiemix
Ook de functiemix en de invulling van de LB functies heeft de terugkerende aandacht gehad. Er is in
dit schooljaar een LB functie ingevuld, die van bovenbouw coördinator.
ICT/website
Vanuit de MR is herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak om te komen tot een invulling van
de ICT werkzaamheden. Het ontbreken van een structurele invulling (met werktijd) van de ICT taak
heeft de MR maar ook de directie zorgen gebaard.
Ook het actualiseren en bijhouden van de website is dit schooljaar onderwerp van gesprek geweest
tussen de MR en de directie. Op beide punten zijn stappen gezet, waardoor naar verwachting in het
schooljaar 2012-2013 een bevredigend resultaat zal zijn te melden.
Prestatiebox
In de loop van dit schooljaar is duidelijk geworden dat er in de zogenaamde Prestatiebox gelden
beschikbaar zijn gekomen. Over de aanwending van deze middelen zijn gesprekken gevoerd met de
directie naar aanleiding van het door hem opgestelde bestedingsplan. Deze gesprekken zijn in goed
overleg doorgeschoven naar het volgende schooljaar in verband met de resultaten van het
inspectierapport.
Begroting
De begroting is uitgebreid besproken en toegelicht door de directie. Duidelijk is dat het de komende
jaren een grote uitdaging zal zijn om een financieel gezonde school te blijven.
Als afgeleide van de gesprekken hierover is in de MR verkennend gesproken over het actiever
inzetten op sponsoring en op een eventuele verhoging van het schoolgeld. Deze verkenning zal

komend schooljaar een vervolg krijgen en, indien aan de orde, breder worden uitgezet.
Startgesprekken
Er is met instemming van de MR besloten tot de invoering van startgesprekken in het schooljaar
2012-2013. De MR is erg enthousiast over dit idee. Wel is vanuit de oudergeleding de zorg geuit dat
dit niet ten koste mag gaan van de 10-minuten gesprekken in november. Hierover zijn goede
afspraken gemaakt met de directie, waardoor voor alle ouders de mogelijkheid van een 10 minuten
gesprek in november blijft bestaan.
Inspectierapport
Vlak voor de laatste vergadering voor de zomervakantie is het definitieve inspectierapport van het
bezoek in april aan de school toegezonden en door de MR van de directie ontvangen. Inmiddels is
het ook te raadplegen via de website van de Onderwijsinspectie.
Er heeft daarom voor de vakantie alleen een korte eerste gedachtewisseling over de resultaten
kunnen plaatsvinden. De school presteert goed waar het de opbrengsten van het onderwijs betreft,
tegelijkertijd is een flink aantal punten op het gebied van kwaliteitszorg en zorgbeleid onvoldoende.
De inhoudelijke bespreking ervan en de communicatie erover naar de ouders wordt op de eerste
vergadering van na de zomer (september 2012) gezet. Ook is besloten om het jaarplan 2012-2013
door te schuiven naar die vergadering. Zo hebben directie en MR gelegenheid om de betekenis van
het inspectierapport op de plannen en prioriteitstelling ervan te bezien. Aannemelijk is dat het
rapport gevolgen heeft voor het aanwijzen van speerpunten en welke acties daaraan moeten worden
verbonden.
Diversen
Verder is gedurende het jaar een keur aan onderwerpen de revue gepasseerd. Genoemd worden
hier in vogelvlucht: de nieuwe rapporten die in schooljaar 2012-2013 worden ingevoerd, de team
brede staking in het kader van Passend Onderwijs die door de (oudergeleding van de ) MR van harte
is ondersteund, brandveiligheid, klimaat, huishoudelijk reglement, het evalueren van de
combinatiegroep 7/8, de scholing van leerkrachten die voor combinatiegroepen staan, de uitstekende
wijze waarop de school/de groepsleerkrachten heeft/hebben gehandeld bij het overlijden van een
ouder en bij de calamiteit in het gezin van een groep 8 leerling.
MR in 2012-2013
In het komende schooljaar zullen onder meer de volgende (deels terugkerende) onderwerpen op de
agenda staan:
- inspectierapport en hoe verder
- zorgbeleid
- jaarplan, van zowel 2012-2013 als van 2013-2014
- vreedzame school
- communicatie
- sponsoring/verhoging schoolgeld
- begroting
- functiemix
- vakantierooster
- formatie
- groepsindeling
De vergaderingen van de MR zijn in de schoolkalender terug te vinden. Zij zijn openbaar en dus
toegankelijk voor ouders en leerkrachten. De notulen zullen na vaststelling op de website van de
school op de pagina van de MT worden geplaatst.

