Medezeggenschapsraad De Kleine Dichter

MR Jaarverslag schooljaar 2015-2016 voor OBS De Kleine Dichter
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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare bassischool De
Kleine Dichter voor het schooljaar 2015-2016. Dit jaarverslag is bedoeld voor: Stichting
Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en schoolleiding, personeel en ouders van leerlingen van
De Kleine Dichter.
Werkwijze, communicatie
Werkwijze MR
De MR komt op voor de belangen van ouders en team, en bevordert naar vermogen
openheid, onderling overleg, gelijke behandeling in gelijke gevallen. De MR doet schriftelijk
verslag aan alle bij school betrokkenen van haar activiteiten.
De MR behandelt beleidsonderwerpen die te maken hebben met de school. Sommige
hiervan worden aangedragen door de schoolleiding (schoolplan, begroting, etc) en andere
komen van ouders van leerlingen, of MR-leden zelf. Op sommige onderwerpen heeft de MR
instemmingsrecht of adviesrecht. Als de schoolleiding een besluit neemt dat onder
instemmings- of adviesrecht van de MR valt, moet dit besluit eerst aan de MR voorgelegd
worden. Na verkrijgen van instemming of advies van de MR kan de schoolleiding het
genomen besluit uitvoeren.
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De MR heeft bovendien initiatiefrecht: de MR mag zelf beleidsvoorstellen of -vragen bij de
schoolleiding neerleggen. Op dergelijke voorstellen of vragen moet de schoolleiding binnen
drie maanden reageren.
De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden, telkens voor een termijn van
twee jaar. Dit schooljaar waren de MR-ouders: Jasper Boom, Charo Narvaes en Saskia van
Spierenburg. De MR-teamleden waren: Esther Ottink, Erika Moes en Femke Otter.
In december zijn er twee wisselingen geweest, zowel bij de MR-ouders als bij de MRteamleden. Charo Narvaes is vervangen door Marco Marcellis, Esther Ottink door Maartje
Vlaardingerbroek.
Vergaderingen MR
De MR heeft dit schooljaar zes keer vergaderd.
Communicatie met ouders
Naar ouders toe: de MR stelt informatie beschikbaar op de website van de school en
maakt hier melding van in de nieuwsbrief die door de directeur van de school wordt
verstuurd. Ook presenteert de MR zich op de ouderavond. Als de MR-oudergeleding de
ouders rechtstreeks wil raadplegen over een onderwerp gebeurt dit rechtstreeks, via de
nieuwsbrief aan ouders of een enquête.
Van ouders naar MR: ouders die een vraag/klacht/suggestie hebben omtrent Schoolbeleid
kunnen altijd MR-leden aanspreken op school, of de MR per e-mail aanspreken
(mzr@dekleinedichter.nl). Als het onderwerp zich daarvoor leent, komt het als agendapunt
op de eerstvolgende MR-vergadering. In alle gevallen geldt dat de gegevens van ouders
vertrouwelijk worden behandeld.
Communicatie met team
De MR onderhoudt contact met de schoolleiding. In de regel is de directeur uitgenodigd en
aanwezig bij MR-vergaderingen. Andersom kan de directeur ook verzoeken om een
gedeelte van een MR-vergadering bij te wonen. Verder is er contact per e-mail, en soms
gesprekken op afspraak. De agenda van MR-vergaderingen wordt altijd van tevoren
verstuurd naar directie en de MR.
De MR-teamgeleding houdt de rest van het schoolpersoneel op de hoogte van alle
ontwikkelingen, dit gebeurt tijdens teamvergaderingen. Andersom kan de MR-teamgeleding
vragen of voorstellen vanuit het team inbrengen als agendapunt in de MR-vergadering.
Communicatie GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is er voor alle openbare
basisscholen (ruim 9.000 leerlingen) in Utrecht die onder SPO (Stichting Openbaar Primair
Onderwijs) Utrecht vallen. De GMR-leden zijn afgevaardigd uit de MR-en van de 32
openbare basisscholen in Utrecht. Voor De Kleine Dichter heeft Femke Otter de
vergaderingen bijgewoond. Daarnaast was er altijd een ander MR-lid aanwezig.
Via deze vergaderingen blijft de MR op de hoogte van bovenschoolse beleidzaken en
landelijke ontwikkelingen en trends.
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Belangrijke onderwerpen die de GMR dit schooljaar heeft behandeld:

De sinterklaasviering.

Verwerking persoonsgegevens

Jaarrekening en jaarverslag 2015

Statuut Medezeggenschap

Vervangingsbeleid

Toets kalender
Behandelde onderwerpen MR:
Onderstaand zijn de onderwerpen weergegeven, met een korte uitleg, die de MR dit
schooljaar heeft behandeld.
Ervaringen continurooster
Vorig jaar hebben we kort het continurooster geëvalueerd. Onder de leerkrachten is er
gevraagd naar hun mening over het continurooster. Uit de resultaten kwam vooral naar
voren dat de leerkrachten in de bovenbouw af en toe een gehaast gevoel ervaren, vooral
tijdens de pieken gedurende het jaar. Ook gaven de leerkrachten aan dat er minder tijd is
om elkaar te zien en spreken. De tijd na school die gebruikt kan worden voor de klas en de
administratie wordt gezien als een voordeel, ook de dagstructuur en geen overblijf meer
worden gezien als voordelen van het continurooster.
Vanuit de MR is na aanleiding van de evaluatie het idee gekomen om de schooldag met een
kwartier te verlengen en op deze manier tegemoet te komen aan het gehaaste gevoel wat
de bovenbouw ervaart. Tijdens een vergadering voor de zomervakantie is hier kort over
gesproken met het team. Hieruit bleek dat de meerderheid van het team het te snel vond om
voor de zomervakantie al een besluit te nemen over het verlengen van de schooldag. Na de
zomervakantie zal er met het team weer gesproken worden over de verlenging van de
schooldag, ook zal het worden meegenomen tijdens de eerste MR vergadering na de
zomervakantie.
Omgangsprotocol
Dit jaar heeft de school een omgangsprotocol gemaakt. Dit protocol geeft handen en voeten
aan de wijze waarop we op onze school omgaan met pesten. Het protocol is in de MR
besproken, punten die naar voren kwamen is dat het meer moet zijn dan alleen een blaadje
met tekst; hoe kunnen we het zo schrijven dat het echt bij de Kleine Dichter past. De
feedback is doorgegeven aan de werkgroep, deze past het protocol aan. In het nieuwe
schooljaar zal het vernieuwde omgangsprotocol weer worden besproken in de MR.
Meerjarenplan
De MR heeft ingestemd met het meerjarenplan.
Inspraakvorm: instemmingsrecht
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Formatieplan
De MR heeft ingestemd met het formatieplan (incl. aanvullingen).
Inspraakvorm: instemmingsrecht
Begroting
De MR heeft ingestemd met de begroting van De Kleine Dichter voor 2016.
Inspraakvorm: instemmingsrecht
MR verkiezingen
Aan het einde van het schooljaar hebben er MR verkiezingen plaatsgevonden. Twee
leerkrachten en één ouder konden zich kandidaat stellen voor de MR. Voor het nieuwe
schooljaar bestaat de MR uit de volgende ouders en leerkrachten:
Namens de ouders zitten de volgende kandidaten in de MR:
Jasper de Boom (Vader van Julius en Mees)
Marco Marcellis (Vader van Noah)
Marjolein Rooijmans (moeder van Friso, Oliver en Merijn)
Namens het team zitten de volgende kandidaten in de MR:
Inge van Meeuwen
Floris van Veldhoven
Maartje Vlaardingerbroek
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Nuttige links
 www.dekleinedichter.nl - OBS De Kleine Dichter
 www.gmr-utrecht.nl - GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
 www.infowms.nl - Informatieve site over de Wet Medezeggenschap op Scholen
 www.voo.nl - VOO (vereniging voor openbaar onderwijs)
 www.onderwijsinspectie.nl- Onderwijsinspectie
 www.kmnkindenco.nl- BSO-exploitant Kindercentra Midden-Nederland
Kind & Co

Goedkeuring jaarverslag
Getekend voor akkoord

Jasper de Boom
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