MR Jaarverslag schooljaar 2018-2019
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van RKBS De Vrijhoeve over het schooljaar
2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR waar zij zich in dit schooljaar mee bezig heeft
gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban (ouders en personeel) en overige betrokkenen
te informeren over de activiteiten van de MR.

De medezeggenschapsraad
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Het is een orgaan dat is gericht op medezeggenschap, dus op inspraak. De MR
overlegt met de directie van de school over belangrijke en actuele schoolzaken. Zij houdt hierbij
rekening met de belangen van de school, het personeel en de ouders en leerlingen. De MR heeft over
diverse onderwerpen adviesrecht en over andere onderwerpen instemmingsrecht. Deze zijn precies
omschreven in de WMS. Hiernaast fungeert de MR als klankbord voor de directie en is een kanaal
voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling van de MR
De medezeggenschapsraad van basisschool De Vrijhoeve bestaat uit 4 leden. Hiervan
vertegenwoordigen 2 leden het onderwijzend personeel en 2 leden de ouders van de leerlingen. Bij
aanvang van het schooljaar 2018-2019 werd de MR gevormd uit de volgende personen:
Personeelsvertegenwoordiging:
Betty Jansen (secretaris)
Suzan Jacobs (lid)
Oudervertegenwoordiging:
Mirella Wagemakers (voorzitter)
Ellen Mulder (lid)
Vanaf 1 februari 2019 heeft Suzan Jacobs afscheid genomen van onze school en daarmee ook van de
MR. Haar plaats binnen de MR is ingenomen door Christy Westerlaken.

Overleg
De MR is 6 keer samengekomen voor een vergadering. Iedere bijeenkomst bestond uit een
informatievergadering voor de leden onderling en een overlegvergadering, waarin zaken werden
overlegd met de directie. De agenda van de MR vergadering kende een aantal vaste onderwerpen.
Daarnaast werden ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar
waren er jaarlijks terugkerende onderwerpen waarop de MR instemming of advies heeft geven, zoals
het schooljaarplan en -verslag, de begroting, de formatie en de schoolgids.

Officieel zijn alle vergaderingen openbaar, tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering
besloten is. In het schooljaar 2018-2019 waren alle vergadering openbaar. Hier is echter geen gebruik
van gemaakt.
Overige vormen van overleg en communicatie
Het contact met Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verliep via de
directie door het indienen van vergaderstukken en via e-mail.
De achterban van de MR bestaat voor de personeelsgeleding uit het voltallig personeel van de
school. De communicatie vond plaats tijdens het teamoverleg. De achterban van de oudergeleding
bestaat uit de ouders van de leerlingen. In het verleden is gebleken dat het lastig is deze groep goed
te bereiken. Communicatie vond incidenteel en eenzijdig plaats door het plaatsen van berichten in de
maandelijkse nieuwsbrief van de school. De MR vond dit onvoldoende omdat op deze wijze de
achterban niet geraadpleegd kon worden. Daarom is er een start gemaakt met het vinden van
oplossingen hiervoor.

Besproken onderwerpen
Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
Bij de start van het schooljaar is het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 besproken. Hierin is in
het kort aangegeven wat de MR in het algemeen doet en wat de belangrijkste vergaderpunten
waren. Er is afgesproken dat er in het vervolg dieper op onderwerpen wordt ingegaan om een
duidelijk beeld te schetsen van de activiteiten en hierover verantwoording af te leggen.

Schooljaarverslag 2017-2018
Het schooljaarverslag vormt de verantwoording naar de doelgroepen: ouders, personeelsleden en
externe partijen, zoals bestuur en inspectie. Deze is door de directie gepresenteerd en besproken in
de MR. De MR heeft hierover positief geadviseerd.

Schoolgids
De schoolgids is een document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar
diverse praktische zaken, die van belang zijn voor ouders. Het geeft in het kort het beleid van de
school weer. De MR heeft hier kritisch naar gekeken en vond het duidelijk en zorgvuldig. Er is dan
ook instemming verleend, waarna de gids onder de ouders verspreid werd.

Werving nieuwe leerlingen
Ten aanzien van de werving van nieuwe leerlingen is het verspreiden van folders en het ophangen
van posters in het verleden onvoldoende effectief gebleken. Daarom is destijds besloten hiermee te
stoppen. Er is echter geen vervangende methode voor in werking gesteld. Aangezien het aantal
leerlingen terugloopt vindt de MR het wel belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Daarom
heeft de MR een werkgroep PR opgericht. Deze bestaat uit 2 leden van de MR; Christy Westerlaken
en Ellen Mulder. Hiermee is een start gemaakt. Het heeft echter nog niet geleid tot concrete
activiteiten. Hiermee wordt in het schooljaar 2019-2020 verder gegaan.

Opleiding MR leden
De oudergeleding is dit jaar nieuw gestart. Om meer basiskennis te verwerven over de organisatie en
inhoud van een medezeggenschapsraad, heeft zij de cursus MR-start van de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO) gevolgd. De oudergeleding heeft een aantal bruikbare handvatten gekregen, maar
had verwacht hiernaast meer inhoudelijke informatie te verkrijgen.

Ouderparticipatie
Op basisschool De Vrijhoeve is de ouderparticipatie laag. Samen met de directie is besproken wat er
kan worden gedaan om de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen. Er is besloten om
verschillende denktankavonden te organiseren voor ouders. Tijdens deze avonden kunnen ouders
meedenken over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. De eerste avond heeft plaats gevonden.
Deze had als onderwerp “hulpouders”. Er zijn diverse ideeën uitgewisseld en actiepunten
vastgesteld, die we het komende schooljaar in gaan voeren.

Tevredenheidspeiling
Zoals ieder jaar is er een tevredenheidspeiling gehouden onder ouders en leerlingen. De
responsgraad t.a.v. de oudertevredenheidspeiling was erg laag, namelijk 16,7%. Dit was te laag om
conclusies aan te verbinden. De uitslag was daarom niet representatief voor de hele school. De MR is
tot de conclusie gekomen dat de peiling voor verbetering vatbaar is. Samen met de directie is
besloten om begin schooljaar 2019-2020 een nieuwe vorm van tevredenheidspeiling te realiseren,
om de responsgraad en de kwaliteit van het onderzoek te verhogen.
De responsgraad van de leerlingentevredenheidspeiling was hoog, namelijk 81%. De scores van de
vragen waren vrijwel gelijk aan het schooljaar ervoor. De tevredenheid onder leerlingen is
voldoende. De tevredenheidspeiling is besproken in de leerlingenraad en MR.

Tariefswijziging tussen schoolse opvang (TSO)
De tussen schoolse opvang is uitbesteed aan kinderopvangorganisatie Mikz. Het tarief voor deze
opvang was niet voor alle scholen binnen Leerrijk! gelijk. Om kosten te besparen heeft Mikz
instemming gevraagd om op alle scholen hetzelfde tarief te kunnen hanteren. Hiermee heeft de MR
ingestemd. Het tarief gaat in vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Benoemingsadviescommissie
In het schooljaar 2018-2019 zijn 3 vacatures ontstaan. Voor iedere vacature is een
benoemingsadviescommissie aangesteld. Hieraan namen 2 MR leden deel; 1 lid vanuit de
personeelsgeleding en 1 lid vanuit de oudergeleding. Het resultaat hiervan is dat er nieuwe
personeelsleden zijn aangesteld. Vanaf 1 februari 2019 is er een nieuwe leerkracht voor groep 1-2
werkzaam. Daarnaast is er aan het einde van het schooljaar een nieuwe leerkracht voor groep 3-4
aangesteld en een onderwijsassistente groep 1-2. Zij starten vanaf schooljaar 2019-2020 op de
school.

Overige onderwerpen
In onderstaand schema zijn overige behandelde onderwerpen kort omschreven. De MR heeft deze
onderwerpen besproken en hierover geadviseerd en/of hiermee ingestemd.

Onderwerp
Schoolplan 2019-2023

Inhoud
Plan waarin de koers voor schooljaren 20192023 is uiteengezet
Schooljaarplan 2019-2020 Beleid voor schooljaar 2019-2020, welke
gebaseerd is op het schoolplan
Veiligheidsplan
Beleid m.b.t. veiligheid van leerlingen op
school
Ontruimingsplan
Wijze waarop ontruiming plaatsvindt bij
calamiteiten
Begroting
Begroting van financiële middelen en
realisatie. De balans is positief
Meerjaren
Financiële begroting over meerdere jaren
investeringsbegroting
Risico Inventarisatie en
Er is een onderzoek afgenomen onder
Evaluatie (RI&E)
personeel t.b.v. veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden binnen de school
Vakantierooster
Verdeling van vrije dagen
Urenberekening
Berekening van het aantal lesuren voor
leerlingen
Formatieplan
Overzicht van de formatie 2019-2020.
Hierover heeft de MR advies gegeven en
ingestemd
Werkverdelingsbeleid
Beleid m.b.t. de taakverdeling over de
Leerrijk!
verschillende functies

Instemming/advies
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief

positief
positief
positief

positief

Vooruitblik schooljaar 2019-2020
De medezeggenschapsraad zal in het volgende schooljaar veel aandacht besteden aan het
onderwerp “ouderparticipatie”. De ideeën en actiepunten die tijdens de eerste “denktank” zijn
vastgesteld, worden verder uitgewerkt en ingevoerd. Zo gaan we meer informatie geven over de MR
en OR, op avonden dat de oudervertelgesprekken plaats vinden. Ook kunnen ouders zich dan
aanmelden voor activiteiten naar keuze, met als doel de ouderparticipatie te bevorderen. Daarnaast
worden in het schooljaar 2019-2020 maandelijkse koffie-uurtjes georganiseerd. Ouders krijgen dan
de mogelijkheid om op een informeel niveau contact te maken met overige ouders, school en
medezeggenschapsraad. Het doel hiervan is de drempel naar school en medezeggenschapsraad te
verlagen en de betrokkenheid te bevorderen. Ook krijgt de MR de mogelijkheid om de achterban te
informeren en raadplegen, wanneer dat gewenst is.
Om de kwaliteit van de MR te bevorderen, gaan we de doelstelling, organisatie en werkprocessen
binnen de MR analyseren. Eventuele verbeterpunten zullen worden aangebracht.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 verlaat Betty Jansen de MR. Haar plaats zal worden
ingenomen door Daniëlle de Graauw. Met het nieuwe team gaan we ook het komende jaar
enthousiast aan de slag om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op
basisschool De Vrijhoeve.
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