JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS TUINDORP
SCHOOLJAAR 2012-2013
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 2012-2013 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 Marlot Spelbrink, Lidia van Bebberen, Petra Den
Elzen en Hanny Peters. De oudergeleding bestond tot de verkiezingen uit Marieke Prins, Monique
Bollen, Caroline Leeuwenkamp en Jannigje Willems. Na de verkiezingen (vanaf januari 2013) is
Marieke Prins die zich niet herkiesbaar had gesteld, vervangen door Rob Timmer . 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: Caroline Leeuwenkamp
 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 Caroline Leeuwenkamp en later Monique Bollen de contacten met de redactie
van de OBServator onderhouden.
Onderwerpen in 2012-2013
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 2012-2013 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 & Plan van aanpak
Tijdens dit schooljaar is mede door het rapport van de onderwijsinspectie veel energie en aandacht
gegaan naar het zorgbeleid. Elke MR vergadering is uitgebreid stilgestaan bij het plan van aanpak wat
het OBS team heeft opgesteld om de kritische aandachtspunten zoals de focus voor in het bijzonder
de leerzwakke en leersterke leerlingen, met name de borging en overdracht hierin, in gang te zetten.
De MR heeft tijdens de besprekingen geprobeerd te toetsen in hoeverre de voorgenomen
maatregelen werden nageleefd. Hierbij is ook vaak stilgestaan bij de eventuele overbelasting van het
team en in hoeverre de OBS met meerdere programma’s tegelijkertijd is gestart. De boodschap van
de MR is vooral die van focus en keuze geweest richting de OBS directie.
Combinatie groepen 7/8
In het voorjaar van het vorig schooljaar heeft het bovenbouw team het plan Combinatie groepen 7/8
gepresenteerd aan de MR. Een belangrijk argument hiervoor is het doorbreken van een negatieve
groepsdynamiek in met name de hogere groepen. De MR heeft adviesrecht (oudergeleding) en
instemmingsrecht (leerkrachten) hierover. De MR heeft ervoor gekozen om middels een beknopte
enquête onder de oudergroep van 6 en 7, haar advies vorm te geven. Het overgaan naar heterogene
combinatie -groepen heeft de MR beschouwd als een dusdanige verandering van de schoolvisie, dat
zij hierin niet zonder raadpleging met haar achterban wilde adviseren. De uitslag van de enquête heeft
ervoor gezorgd dat het advies vanuit de MR oudergeleding neutraal was. De leerkrachten hebben
unaniem positief gestemd waardoor de nieuwe groepsindeling met ingang van het huidige schooljaar
is opgestart. De MR heeft bij de directie nadrukkelijk gewezen op een goede voorlichting en
communicatie naar ouders. Dit ervaart zij , ook door de diverse kritische reacties op de hierboven
beschreven enquête en bij de informatiebijeenkomst, als een kwetsbaar punt in de schoolorganisatie.
Momenteel vinden de eerste evaluatie gesprekken plaats. Leerlingen, leerkrachten en ouders
reageren hierin positief op de verandering.
Nieuwe rapporten
Inmiddels is overgegaan naar rapporten nieuwe stijl waarbij nog directer wordt aangehaakt aan de
cito normering. De MR was betrokken bij de leesbaarheid van de nieuwe format.
Pestprotocol
Het team is inmiddels druk bezig met een nieuwe aanpassing van het pestprotocol. De MR heeft
hierin nog geen advies kunnen verlenen.
Verkiezingen
In januari 2013 zijn verkiezingen gehouden voor twee plaatsen in de oudergeleding. Jannigje Willemse
heeft zich herkiesbaar gesteld. Marieke Prins heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Voormalig MR lid en
onderwijskundige Hanneke Tamse heeft 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 verkiezings
regelement wordt aangepast.
Functiemix/formatieplan
Ook de functiemix en de invulling van de LB functies heeft de terugkerende aandacht gehad. De
beschikbare ICT formatie is ondergebracht in de functiemix. Tijdens de discussie van de prestatiebox
gelden heeft de MR haar invloed aangewend om deze te gebruiken voor de ICT vraagstukken binnen
de OBS. Inmiddels heeft de OBS beschikking over een actuele en goedlopende website.
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. Er zijn pittige discussies
gevoerd over een eventuele groei (van leerlingen) om de financiële situatie het hoofd te bieden. Deze
discussie is nog gaande en zal opnieuw onder de aandacht van de MR komen op het moment dat er

vraagstukken over locatie verandering en/of ingrijpende personeelsconsequenties ontstaan.
Startgesprekken
Inmiddels heeft de OBS twee rondes gedraaid met startgesprekken. De ervaringen van ouders en
leerkrachten zijn positief. Het helpt de leerkrachten om nog proactiever de aandachtspunten van de
diverse leerlingen te verwerken in het groepsplan en/of behandelplan.
Diversen
Natuurlijk hebben buiten deze vraagstukken verschillende onderwerpen hun plek aan de
vergadertafel gehad. Zo is er gesproken over het binnenklimaat, de vakantieroosters (hoe verdelen
we de mei vakantie dit jaar?), verkeersouders, sponsoring/bijdrage ouders en het MR huishoudelijk
regelement.
MR in 2013-2014
In het komende schooljaar zullen onder meer de volgende (deels terugkerende) onderwerpen op de
agenda staan:
- zorgbeleid
- jaarplan, van zowel 2013-2014 als van 2014-2015
- 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.

