Jaarverslag MR
2017-2018

Inleiding
Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en
personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Op De Beiaard
nemen hier 3 ouders en 3 leerkrachten aan deel, en doorgaans is ook de directrice hierbij
aanwezig. De ouders die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen. De
zittingstermijn voor zowel de leerkrachten als de ouders is 4 jaar.
Wat zijn nu de taken en bevoegdheden van de MR? De MR praat mee over alles wat met de
school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR.
De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. De MR
heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft
instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het
schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht,
moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de MR over
hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het
personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de
MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.
In de praktijk komt de MR van De Beiaard 6-8 x per jaar een avond bijeen om zaken te
bespreken, beslissingen te nemen en advies te geven aan het schoolbestuur.
Deze vergaderingen van de MR zijn openbaar, iedere ouder van school mag ook onderwerpen
aandragen die we moeten bespreken.
Dit verslag beschrijft beknopt de werkzaamheden van de MR van De Beiaard over het schooljaar
2017-2018 en strekt tot doel om iedereen die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is
te informeren welke zaken aan de orde zijn geweest. Dit verslag ligt ter inzage op school en zal
tevens op de website van onze school geplaatst worden.
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Onderwerpen
Er is een aantal onderwerpen dat jaarlijks terugkomt in de MR.
Dit zijn schoolgids, jaarplan, schoolplan, begroting en formatie.
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Daarnaast hebben we een aantal onderwerpen behandeld gedurende de vergaderingen:
 Schoolgids 2017-2018
 Schoolbegroting 2018
 Formatie 2018-2019
 Schooljaarplan
 Profilering van de school
 GMR
 Flexibele schooltijden

Schoolgids
Het proces met betrekking tot de schoolgids is moeizaam verlopen. De oudergeleding van de MR
heeft niet ingestemd met de schoolgids zoals deze is aangeboden aan de MR. De oudergeleding
heeft aangeboden een actieve bijdrage te leveren aan het herschrijven van de schoolgids voor
het schooljaar 2018-2019.

Schoolbegroting 2018
De MR heeft de schoolbegroting voor 2018 doorgesproken met de clusterdirecteur. De
schoolbegroting ziet er positief uit. Er is ons inziens sprake van financieel gezonde
bedrijfsvoering op De Beiaard.

Formatie 2018-2019
De MR heeft ingestemd met de door het team voorgestelde groepsverdeling. De MR heeft de
bevindingen van de kleuterleerkrachten en de leerkracht van groep 2/3 zwaar mee laten wegen.
De MR is blij met de mogelijkheid tot een opstartgroep in januari 2019.

Schooljaarplan
Door de wisseling van het directielid dat aanwezig is bij de MR-vergaderingen, is de afgesproken
werkwijze van behandelen van het schooljaarplan tijdens de vergaderingen niet goed uit de verf
gekomen. We hopen komend jaar tot goede afspraken hierover te komen.
Het schooljaarplan van 2017-2018 is te ambitieus gebleken. Door de invoering van de flexibele
schooltijden zijn andere zaken blijven liggen en doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. De
MR heeft hier begrip voor.

Profilering van de school
De MR heeft ‘Profilering’ als vast punt op de agenda gezet van de MR-vergaderingen omdat de
MR grote waarde hecht aan een goede profilering van de school. De MR heeft gezien dat de
werkgroep Profilering dit jaar gewerkt heeft aan het promoten van de flexibele lestijden. De MR
denkt dat het belangrijk is om komend jaar hier aandacht aan te blijven besteden en is
voornemens de profilering komend jaar goed te blijven volgen en te ondersteunen waar
mogelijk.

GMR
In de GMR worden alle scholen vertegenwoordigd. Dit jaar was dat voor onze school mevr. Van
Groesen. Zij ontvangt de agenda van onze vergaderingen en ook onze notulen.
Het afgelopen jaar is mevr. Van Groesen meerdere keren bij een vergadering aanwezig geweest.
Zij houdt ons actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de GMR en heeft ons voorzien van
schaduwnotulen en een mondelinge toelichting daarop.

Flexibele schooltijden
De MR heeft in juni 2017 ingestemd met de invoering van flexibele onderwijstijden op
voorwaarde dat de informatievoorziening naar ouders goed is, de werkdruk voor de
leerkrachten gemonitord wordt, flexibele schooltijden vast punt op de agenda van de MR wordt
en er een evaluatie plaatsvindt in april 2018.
We hebben als MR de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet gevolgd door iedere vergadering
de stand van zaken te bespreken. De MR is tevreden over de informatievoorziening vooraf en de
wijze van evaluatie. De ervaringen met flexibele lestijden van alle betrokkenen zijn overwegend
positief. De verbeterpunten, die met name liggen bij het verminderen van de werkdruk voor de
leerkrachten, worden komend schooljaar aangepakt door de directie. De MR zou graag zien dat
het deurbeleid strenger opgevolgd werd.

RIE
We hebben regelmatig gesproken over veiligheidsbeleid en de bijbehorende RIE. Dit wordt nu
bovenschool aangepakt door Delta-Onderwijs. Er is per school een preventiemedewerker
aangesteld. Op De Beiaard is dat dhr. A. Matheeuwsen. De RIE is afgenomen. Komend schooljaar
volgt een terugkoppeling daarvan naar de MR.

Slot
De MR is er namens, door en voor de ouders. We verzoeken u dan ook met klem ons op te
zoeken, vragen te stellen en mee te denken over de school van onze kinderen.
We zijn te bereiken op: mr@debeiaard.nl

