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Jaarverslag MR De Keine Dichter 2018-2019 

Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare basisschool De Kleine 
Dichter voor het schooljaar 2018-2019. Dit jaarverslag is bedoeld voor: Stichting Primair 
Onderwijs (SPO) Utrecht en schoolleiding, personeel en ouders van leerlingen van De Kleine 
Dichter. 
 

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. De MR heeft 
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.  
 
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. Voor 
meer informatie, zie onze website. 
 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden, 
telkens voor een termijn van twee jaar. Dit schooljaar 
is de MR gestart met de volgende oudergeleding: Anne-
Maaike Reitzema (later vervangen door Kyra Geertsema), Melanie Nijenhuis en Wouter 
Willemsen.  
De personeelsgeleding bestond uit: Floris van Veldhoven (later vervangen door Marco Gerdes), 
Femke Otter en Angelique Kriekaard. Wouter Willemsen is verkozen tot voorzitter.  
 

Vergaderingen MR 
De MR is in het schooljaar 2018 – 2019 zeven keer bij elkaar gekomen. 

http://dekleinedichter.nl/pagina/401029/Medezeggenschapsraad
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Jaarverslag MR De Keine Dichter 2018-2019 

 

Communicatie met ouders 
Naar de achterban (ouders) toe: de MR stelt informatie beschikbaar op de website van de school 
en levert input aan de nieuwsbrief die door de directeur van de school wordt verstuurd. Dit jaar 
heeft de school gekozen voor een afwijkende informatieavond. De MR heeft zich niet 
voorgesteld in een plenaire sessie. Als de MR-oudergeleding de ouders rechtstreeks wil 
raadplegen over een onderwerp gebeurt dit rechtstreeks, via de nieuwsbrief aan ouders of een 
enquête. 
 
Vanuit de achterban (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 
(mz@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 op agendapunt 
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. We streven ernaar de inhoudelijke stukken 1 week voorafgaand aan de 
vergadering te sturen.  
 
De MR-personeelsgeleding houdt de rest van het schoolpersoneel op de hoogte van alle 
ontwikkelingen, dit gebeurt tijdens teamvergaderingen. Andersom kan de MR-
personeelsgeleding 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 basisscholen in Utrecht vanuit SPO. 
Voor De Kleine Dichter heeft Floris van Veldhoven de GMR-vergaderingen bijgewoond. Via deze 
vergaderingen blijft de MR op de hoogte van bovenschoolse beleidszaken en landelijke 
ontwikkelingen en trends. 
 

mailto:mzr@dekleinedichter.nl
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Jaarverslag MR De Keine Dichter 2018-2019 

Behandelde onderwerpen MR 

Onderstaand zijn de onderwerpen weergegeven, met een korte uitleg, die de MR dit schooljaar 
heeft behandeld. 
 

Jaarplan vanuit het team 

Het jaarplan is een stuk scherper dan vorig jaar. Dit jaar zijn we opnieuw benaderd door het 
bestuur om voor een Goed te gaan (inspectiebezoek), dit is nog niet meegenomen in het 
jaarplan want er moet nog een goedkeuring komen vanuit het team.  

 

Aanname beleid 

Aanname beleid wordt aangepast omdat we meer aanmeldingen krijgen van buiten de wijk. 
Dit benadeelt ook andere scholen in de buurt.   

Wanneer kinderen op school starten of naar groep 3 gaan, bekijkt school naar de beste 
indeling voor de klassen.  Zeker wanneer het al een grote groep is.  

 

Interpretatie en gevolgen Cito resultaten 

Het voorgaande schooljaar hebben de leerkrachten zelf een analyse gemaakt van de Cito 
resultaten van zijn of haar klas. Dit heeft hij/zij op individueel leerlingniveau en op 
groepsniveau gedaan. Wanneer een leerling zeer afwijkende resultaten liet zien is er door de 
leerkracht gebeld met de ouders. De resultaten van de individuele analyse en de 
groepsanalyse zijn besproken in een groepsbespreking met de intern begeleider. Dit heeft een 
groepsspecifiek plan opgeleverd dat is gedeeld met de leerkracht van dit jaar. Ook is er op 
schoolniveau gekeken naar de resultaten van Cito. Rapporten komen in maart. Na de cito’s in 
eind januari analyseren de leerkrachten weer de resultaten en voeren, vanuit deze kennis de 
oudergesprekken. De Kleine Dichter kijkt naar de vaardigheidsscores en niet naar de absolute 
scores. De Kleine Dichter evalueert op de eigen ambities en niet op landelijke doelen. Bij 
spelling viel dit tegen. De Kleine Dichter legt de lat hoog voor zichzelf. Het landelijk gemiddelde 
wordt minder gebruikt.   

 

Avondvierdaagse  

Moet de avondvierdaagse vanuit school georganiseerd worden/moeten kinderen geassocieerd 
worden met De Kleine Dichter?  Er zijn twee kampen: voor en tegen.  

De school kan niet oordelen, wel adviseren en vertellen wat de effecten op school zijn. De 
avondvierdaagse heeft een groot effect op het energieniveau van zijn lopers. Wel is dit een 
moment waarop de school veel eenheid uitstraalt: dit is ook bij pasen, DKD-dag en kerst.  
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Jaarverslag MR De Keine Dichter 2018-2019 

Voor nu is het advies van de MR om als school te adviseren pas vanaf groep 5 mee te doen 
met de avondvierdaagse en te letten op de hoeveelheid snoep.  

 

Begroting bestuur 

Bestuursbegroting is gebaseerd op totaal aantal leerlingen. Een deel van begroting van DKD 
gaat naar bestuur. Daarnaast krijgt de directie DKD een bedrag per leerling. Afgelopen 
begroting was er veel ruimte bij DKD. Nu is het krap. Stijging van de lonen van leerkrachten is 
niet meegenomen in de bekostiging vanuit het Rijk. Dit gaat dus een tekort opleveren. 

 

Ouderenquête vanuit SPO 

Over het algemeen was de enquête positief ingevuld. De (negatieve) punten die aandacht 
vragen: Leerlingen: 15 % is niet positief over school. Ouders: Waren negatief over: huiswerk 
(ouders erg verdeeld), mate van uitdaging wat een kind krijgt, info over kind en rapport te 
summier, bij een deel van de ouders zijn de taken van de MR niet geheel duidelijk.  

 

De oudergeleding van de MR heeft een separate afspraak gemaakt om een advies te schrijven 
aan de directie op basis van de resultaten. Directie heeft namens DKD gereageerd op het 
advies van de ouderleden. De oudergeleding is tevreden met de reactie.  

 

De Kleine dichter over 4 jaar: Koersplan 

DKD stemt af op koersplan van SPO. Vraag Margriet: wat is idee vanuit MR 

● Eigentijds onderwijs 
● Vakmanschap van leerkrachten in tijden van lerarentekort, 

professionaliseringsthema’s, onderzoekend leren 
● Partnerschap: partnerschap met ouders, ook professionele partnerschap met 

maatschappelijke en pedagogische partners en partnerschap met opleidingen. 

 

Vraag aan MR om op deze 3 thema’s te brainstormen en inbreng te geven hierop. De directie 
neemt dat dan mee naar teamoverleg om het dan in het team te bespreken.  

 

Vakantierooster 

De Kleine Dichter heeft de keuze om ofwel voor twee aaneengesloten weken meivakantie te 
gaan, of om deze vakantie te splitsen in een (ruime) week meivakantie en een week in juni. 
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Jaarverslag MR De Keine Dichter 2018-2019 

Het is aan de PMR om een uiteindelijke keuze te maken voor die dagen. Het heeft namelijk wel 
consequenties voor het aantal studiedagen. Leraren hebben gestemd en de meeste stemmen 
gingen uit naar twee aaneengesloten weken in mei (11 om 13). De voorgestelde studiedagen 
worden vastgesteld.  

 

Besteding werkdrukverlagingsgelden (instemming PMR) 

Besloten wordt om op de studiedag van 28 mei 2019 met het team te stemmen over de 
besteding van de werkdrukgelden. Besloten wordt tevens om na deze studiedag, als ook de 
juiste gegevens met betrekking tot de personele formatie (3.2) in het plan zijn opgenomen, het 
plan ter goedkeuring te tekenen.  Ook op 28 mei komen de PMR leden niet tot een 
instemming en daarom zal dit in het nieuwe schooljaar op de agenda komen. Op 17 september 
2019 is akkoord gegeven op het voorstel vanuit de directie.  

 

Schoolgids 

De MR heeft de nieuwe schoolgids tegengelezen. De aanpassingen zijn verwerkt door de 
directie.  

 

Nieuwe voorzitter 

Kyra Geertsema is gekozen tot nieuwe voorzitter van de MR voor het schooljaar 2019 – 2020.  
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