MR jaarverslag
Jaarverslag schooljaar 2016-2017

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan dat inspraak of medezeggenschap
heeft op het schoolbeleid. De MR vergaderde afgelopen jaar 8 keer, plus een maal samen met de OR. De directie was
op uitnodiging bij alle vergaderingen een deel aanwezig.
Veel onderwerpen worden op initiatief van de MR besproken. De notulen van de vergaderingen worden geplaatst op
de website van de OBS. In dit jaarverslag leest u over de meest in het oog springende onderwerpen die het
afgelopen jaar door de MR behandeld zijn.
______________________________________________________________________________________________
Inhaalslag besluitvorming
We startten het jaar 2016-2017 met enkele MR-vergaderingen met soms stevige discussies vooral vanuit de
oudergeleding met Thea Streng om toelichtingen op schrift aan te leveren, zodat deze aan de MR voorgelegd kunnen
worden voor besluitvorming. Knelpunt blijkt dat mondeling het team goed op de hoogte wordt gebracht van
motieven en afwegingen maar dat dit beperkt wordt vastgelegd. De gewenste aanvullingen werden in de daarop
volgende maanden aangeleverd en dit resulteerde in vertraagde goedkeuring van de begroting en het jaarplan 20162017. In het algemeen heeft de MR benadrukt dat zij tijdig en schriftelijk moet worden geïnformeerd bij
veranderingen die het beleid mogelijk gaan raken.
Het schoolplan (voor de periode tot 2019) samen met een visiestuk, ‘Tuindorp 2.0’, werd uitgebreid besproken,
omdat dit ook enige organisatorische veranderingen met zich meebrengt. De MR stemde in met de wijziging in het
management team / aansturing van de school, met de invoering van clusters (die worden aangestuurd door
clustervoorzitters) en met groepsoverstijgend werken.
Voor een update van de schoolgids werd uitstel verleend, omdat niet alleen de inhoud maar ook de vormgeving
aangepast zal worden , wat extra tijd vraagt.
Jaarplan 2016-2017 en 2017-2018 en overige organisatorische zaken
Het jaarplan heeft ook een andere vorm gekregen. Hierin zijn nu per domein projectplannen geformuleerd met
doelstellingen en actiepunten voor het komend jaar. Regelmatig werd over een domein in een MR-vergadering een
terugkoppeling gegeven van de vorderingen, onder andere werd stil gestaan bij de evaluatie van groep ‘Groen’ voor
oudste kleuters en de proef met Snappet, voor adaptief rekenonderwijs. Aan bod kwam ook het domein
Burgerschapsonderwijs en hoe hierin aandacht is voor De Vreedzame School en voor levensbeschouwing en
duurzaamheid. Besproken werd de evaluatie van jaarplan 2016-2017 en we stemden in met het jaarplan 2017-2018.
De MR stemde in met een nieuwe begroting voor 2017-2018 en een formatieplan inclusief aanstelling en scholing
van enkele LB-leerkrachten (leerkrachten met meer expertise en specifieke taken) voor aanvulling tot het
voorgeschreven percentage LB-leerkrachten. Er was ook instemming met een format ten behoeve van het
stroomlijnen van het proces van de jaarlijkse nieuwe groepsindeling. Het streven toe te werken naar alleen
homogene groepen in de toekomst, werd toegejuigd.

We lazen mee met het interne rapport ten behoeve van het vierjaarlijkse inspectiebezoek voorjaar 2017. De MR was
verheugd over het positieve oordeel van de inspecteur en dat de verbeterpunten in het team herkend werden.

Schooltijden
De MR heeft ingestemd met een verlenging van de schooldag op woensdag ten behoeve van meer ruimte voor
bijvoorbeeld een langere voorjaarsvakantie. Dit was een wens die bij veel ouders leefde..
Daarnaast heeft de MR meegedacht over het project ‘Andere schooltijden’ waarin de schooltijden in de wijk
Tuindorp door de drie daar gevestigde scholen onder de loep wordt genomen, met hulp van projectbureau
Leeuwendaal en in samenspraak met oa organisaties voor kinderopvang. De MR dacht mee en liet zich informeren
over de adviesgroep en de communicatie met ouders over dit onderwerp. En de oudergeleding beraadde zich over
de op te zetten ouderraadpleging die vooraf zal gaan aan de besluitvorming over dit onderwerp.
Organisatie MR
Binnen de MR was er aandacht voor een update van het huishoudelijk reglement, met aandacht voor de zittingsduur
van de leden. De nieuwe versie kunt u vinden op de website van de school. Ook aandacht kreeg de jaaragenda van
de MR. In de nieuwe jaaragenda worden onderwerpen zoals de begroting en het jaarplan van de school wat vroeger
dan voorheen ingepland, wat meer ruimte geeft om mee te denken in de fase van plannen maken. Ook komen de
projectplannen als onderdeel van het jaarplan systematischer aan bod. Als onderdeel van de notulen is nu ook een
besluitenlijst opgenomen. We zien deze zaken als een verbetering.
Wijzigingen in de samenstelling MR
Afgelopen schooljaar bleef de oudergeleding van de MR onveranderd. Binnen de teamgeleding ontstond bij het
vertrek van Marianne Sagel een vacature die niet werd opgevuld. Wel kwam leerkracht Marloes Roos al
‘meeluisteren’, vooruitlopend op haar lidmaatschap met ingang van het nieuwe schooljaar.
Vacatures
In de MR is gesproken over de onduidelijke communicatie naar ouders rond het vertrek van Marianne Sagel. Dit riep
onnodige vragen op en leidde tot speculatie over de toedrachtDe MR heeft gevraagd zorgvuldiger met de
communicatie naar ouders om te gaan.
De MR was betrokken bij de interviews van nieuwe leerkrachten.
Afsluiting
Er verandert momenteel veel binnen de OBS. Als MR verwelkomen wij die veranderingen. Onder andere het
werken in clusters, het geven van ‘colleges’ en verder kijken dan methodes, lijken echt wat op te leveren voor de
kinderen van de OBS. Wij kijken uit naar wat het schooljaar 2017/2018 onze kinderen te bieden heeft.
_______________________________________________________________________________________________
Tot zover het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp. Wilt u reageren of over andere
zaken met ons in contact komen, dan kan dat door ons aan te spreken op het schoolplein of ons te mailen of bellen.
Meer informatie is beschikbaar in de diverse notulen op de website van de school www.obstuindorp.nl.

Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp

