MR Jaarverslag schooljaar 2015 - 2016
Inleiding
Wat doet de MR op de Krullevaar?
Niet iedereen is bekend met de rol van de Medezeggenschaps Raad (MR). Wat men vaak
wel weet, is wat de Ouder Raad (OR) doet. Simpel gezegd helpt de OR bij de organisatie
van feesten, vermaak en activiteiten in en rondom de groepen en helpt de MR mee aan de
inhoud en uitvoering van het onderwijs zelf.
Medezeggenschap en de rol van de MR is wettelijk geregeld. De gezamenlijke inbreng in de
MR van ouders en leerkrachten is erop gericht de kwaliteit van het onderwijs op school hoog
te houden. Daarbij streven we naar balans in de belangen van leerlingen, leerkrachten,
ouders en bestuur.
MR als vertegenwoordiging van ouders
U als ouders kunt invloed uitoefenen op de gang van zaken op school middels de MR. Dit
kunt u doen door u verkiesbaar te stellen en zitting te nemen in de MR of door onderwerpen
aan te kaarten bij de zittende MR-leden.
Rol en samenstelling van de MR
De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet heeft als
doel om moderne inspraak op scholen te organiseren waarbij iedereen eigen
verantwoordelijkheden heeft. Onze MR heeft intensief contact met de directeur van de
Krullevaar. Op deze manier hebben teamleden en ouders invloed op de dagelijkse gang van
zaken op onze school.
De MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR bestaat momenteel uit:
Jeroen Frijters (voorzitter) en Twan van Kasteren (secretaris) namens de ouders.
Hanneke Veenstra en Nicole Bartels nemen zitting namens het team.
Twan van Kasteren en Jeroen Frijters hebben de cursus MR-start gevolgd op 21 maart 2016.
De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de gang van zaken op school,
inclusief voorgenomen onderwijskundige veranderingen. Daarbij wordt de MR vanuit de
schoolleiding ook gebruikt als klankbord, waardoor het mogelijk is om alle mogelijke zaken
steeds in directe en open discussies te bespreken, met als gevolg dat er geen onnodige
disputen zijn geweest.
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De MR heeft een aantal formele taken, te weten:
-

Initiatief bevoegdheid (voorstellen) m.b.t. alle aangelegenheden die de school
betreffen.

-

Instemmingsbevoegdheid t.a.v. vaststelling of wijziging van reglementen of plannen.

-

Adviesbevoegdheid t.a.v. beleid en besluiten op schoolniveau.

Daarnaast denkt de MR mee over allerlei praktische aangelegenheden zoals Tussen
Schoolse Opvang, Verkeersveiligheid e.d..
Alle MR’en van de scholen binnen stichting Bravoo worden op bovenschools niveau
vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Vanuit de
Krullevaar hebben Judith van de Boom en Saskia van Dun hierin plaatsgenomen. In de GMR
worden dus onderwerpen behandeld die voor meerdere scholen van belang zijn. Deze
onderwerpen worden door de GMR besproken met het stichtingsbestuur. De MR van OBS
de Krullevaar heeft regelmatig contact met de GMR en wordt op de hoogte gehouden door
middel van notulen van de vergaderingen van GMR. Daarnaast is er jaarlijks een
gezamenlijke bijeenkomst met alle MR’en en de GMR.
De MR vergaderingen schooljaar 2015 - 2016
In het schooljaar 2015-2016 is de Medezeggenschapsraad zes keer bij elkaar gekomen voor
een vergadering en heeft diverse keren op andere wijze deelgenomen aan bijeenkomsten.
De notulen van deze MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website. In deze notulen
zijn eveneens de mededelingen die de directie aan de MR gedaan heeft opgenomen. In dit
jaarverslag komen, in het kort, de belangrijkste items voorbij.
In augustus zijn er verkiezingen georganiseerd voor een nieuw ouderlid. René van
Hamersveld is afgetreden, Jeroen Frijters heeft René opgevolgd. In januari 2016 heeft Twan
van Kasteren Dion de Been opgevolgd. Hanneke Veenstra en Nicole Bartels hebben
namens het team zitting in de MR.
Onderstaand is in het kort weergegeven wat er besproken is tijdens de MR-vergaderingen in
het schooljaar 2015-2016:
20 oktober 2015
-

Het MR jaarplan is vastgesteld.

-

Het MR jaarverslag is vastgesteld.

-

Materiele begroting school is besproken en er zijn inhoudelijke vragen over gesteld
met name over de afschrijvingen en de reprokosten.
2

-

Er is gesproken over het digitaliseren van de communicatie met de ouders, zoals via
een portal of app.

-

In oktober zijn de eerste welkomstgesprekken gehouden en tevens geëvalueerd.

-

De kascontrole van de OR is beoordeeld.

12 januari 2016
-

Het ongevallenprotocol, schoolveiligheidsplan en de uitslag van ingevulde
vragenlijsten door de ouders tijdens de welkomstgesprekken zijn besproken.

-

De contractafspraken van MIKZ m.b.t. TSO (Tussenschoolse Opvang) zijn
geëvalueerd met de directrice. Er was een verschil van inzicht over de invulling van
de TSO tussen MIKZ en de Krullevaar (en BRAVOO).

-

We hebben als MR een lange tijd besteed aan de ontstane onrust op school en onder
de ouders n.a.v. het vertrek van een aantal leerlingen en het voortbestaan
(risicogebied). We hebben over dit onderwerp constructief gediscussieerd en zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet. De MR twijfelt absoluut niet aan de kwaliteit van
het geboden onderwijs en heeft haar vertrouwen uitgesproken aan het gehele team.
De MR zal ieder initiatief om de groei van het aantal leerlingen ondersteunen en
toejuichen. Een goede PR in de directe omgeving is zeer van belang. De MR heeft
ingestemd met een extra nieuwsbrief omtrent dit onderwerp.

2 februari 2016
-

Twan van Kasteren werd verwelkomd als nieuw MR-lid van de oudergeleding. Zijn
zittingstermijn gaat in per schooljaar 2015-2016 voor een periode van 3 jaar.

-

Judith van de Boom (GMR) heeft een uitleg gegeven over de werkwijze van de GMR.

-

De regelgeving rond ongeoorloofd verzuim m.b.t. leerplicht is nader toegelicht door
de directrice. Een extra nieuwsbrief rond dit thema is verstuurd.

-

De IEP toets (eindtoetst groep 6) is nader toegelicht.

-

Informatiebrief omtrent het vertrek van een aantal leerlingen is geëvalueerd. Er is
tevens een koffietijd moment in het leven geroepen om laagdrempelig ouders sneller
te kunnen bereiken wanneer er zaken spelen die de nodige aandacht behoeven.
.

12 april 2016
-

Formatie 2016 – 2017 is vastgesteld door de MR.

-

De status van het Schooljaarplan is besproken.

-

De begroting 2015 / realisatie is besproken.

-

De resultaten van de Open Avond zijn geëvalueerd.
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19 mei 2016
-

Tijdens deze vergadering is de complete OR aangeschoven vanwege de uitleg van
het thematisch werken in schooljaar 2016 – 2017.

6 juli 2016
-

De stand van zaken m.b.t. de implementatie van het nieuwe schoolconcept is
besproken.

-

Reactie ouders & nieuwe concept: positieve reacties ouders

-

Vakantierooster: MR gaat akkoord met voorstel.

-

Evaluatie Jaarplan 2015 / 2016: evaluatie doorgenomen.

-

Jaarplan 2016 / 2017: beleidsvoornemens doorgenomen.

-

Schoolgids: inhoudelijk doorgenomen.

-

Berekening inzet: goedgekeurd door GMR
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