Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool “de Klarinet” 2015/2016
De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit een gelijke verdeling personeelsgeleding (3 personen)
en oudergeleding (3 personen), iedereen die zitting heeft in de MR heeft instemming- of
adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen.
Vanuit de MR is er 1 afgevaardigde die zitting heeft in de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR is de overkoepelende MR van alle scholen van de
Sophiastichting (hieronder valt ook “de Klarinet”). Ook in de GMR is een gelijke verdeling van de
personeelsgeleding en oudergeleding. De leden van de GMR hebben eveneens instemming- of
adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen.
De MR vergadert samen met de Schoolraad (SR) hierin nemen alleen ouders zitting. De SR heeft geen
instemmings- of adviesrecht met betrekking tot bepaalde onderwerpen. De leden van de schoolraad
fungeren als een klankbord tijdens de vergaderingen, hun inbreng is wel degelijk belangrijk.
De directeur/bestuurder is eveneens aanwezig tijdens de vergaderingen van de MR, maar heeft geen
instemming-adviesrecht. De directeur/bestuurder heeft geen zitting in de MR.
Verderop in het verslag wordt geen onderscheid gemaakt tussen de MR en de SR, maar wordt in
algemene bewoordingen gesproken over de MR.
Inleiding
De samenwerking tussen de schoolleiding en de MR verloopt goed. Het is een plezierig vergaderjaar
geweest, waarin constructief is vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur van “de Klarinet”,
Margareth van der Hulst, aanwezig om agendapunten nader toe te lichten of om informatie te
verschaffen over schoolzaken. Er is gekozen voor een vaste agendastructuur waarin net als
voorgaande jaren een aantal vaste thema’s de revue is gepasseerd.

Medezeggenschapsraad
De MR van “de Klarinet” behartigt de belangen van de ouders, het personeel en uiteraard de
kinderen. De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat formeel een controlerende functie heeft.
De MR heeft regelmatig overleg (7 keer in het afgelopen schooljaar) en is hierdoor sterk betrokken
geweest bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het geformuleerde beleid. Beslissingen
konden snel worden genomen zonder langdurige formele procedures.
De vaste onderwerpen die elk jaar terugkomen zijn besproken:





Begroting Klarinet
Vakantierooster
Formatieplan
Schoolgids

(adviesrecht)
(adviesrecht)
(instemmingsrecht)
(instemmingsrecht)

De MR heeft afgelopen jaar het instemmings- c.q. adviesrecht gebruikt afhankelijk van het
beleidsstuk. Op deze manier is de MR beleidsbepalend geweest. De vergaderingen van de MR zijn

openbaar, het vergaderrooster van de MR staat vermeld in het jaaroverzicht (deze wordt begin van
het schooljaar verstrekt). Tevens worden de notulen van de MR op de website van school
gepubliceerd.
Samenstelling schooljaar 2015/2016
Teamgeleding MR
Madigna v/d Weijden
Mireille Wilod Versprille
Astrid van der Linden

Oudergeleding MR
Albart Passchier (voorzitter)
Esther ter Wolbeek (secretaris)
Brigitte Bouwman

Schoolraadleden
Barbara Liebeton (voorzitter Oudervereninging)
Vanessa Buchner
Peter Koeman
Martin van Heijst
Simone Driessen

Vergaderingen
Onderstaande (vaste) agenda punten zijn ter informatie aan de MR voorgelegd:




Mededelingen directie: Zaken die in en ronde de school spelen door het jaar heen. Zo is er
aandacht besteed aan de toekomstvisie van de Sophiastichting .
Notulen GMR.
Informatie van de Oudervereniging (OV).

Gedurende het schooljaar zijn de onderstaande onderwerpen eveneens aan bod gekomen:









Er is een eerste aanzet gegeven over een nieuw te vormen beleid, genaamd gezonde
tussendoortjes. Volgend schooljaar (2016/2017) zal hier een vervolg worden aangegeven.
Er is een onderzoek gedaan onder leerkrachten en ouders of er behoefte is om met een
continu rooster te gaan werken binnen de school. Er is een informatie avond gehouden en
iedere ouder kreeg de mogelijkheid om voor of tegen te stemmen. Er was een kleine
meerderheid voor. Er is door de MR besloten om niet in te stemmen met het continurooster.
Volgend schooljaar (2016-2017) wordt hier mogelijk opnieuw naar gekeken.
De school heeft een vignet ontvangen voor “gezonde school” ,dit vignet is op een feestelijke
wijze geplaatst. Tevens is er hierover een artikel in de lokale media verschenen.
De leerkrachten tijdens de studie dagen diverse onderwerpen onder ogen gekregen (lees
scholing) onder andere: de visie en doelen over het werken met ICT en de kanjertraining.
Er is veel overlast geweest van jongeren uit de buurt die op het plein van de school verblijven
(na de regulier schooltijd). Hierover is regelmatig contact met de wijkagent en
buurtbewoners is tevens gevraagd om ook een oogje in het zeil te houden (bijv. tijdens de
zomervakantie).
Sinds oktober wordt er gewerkt met een nieuw communicatie systeem tussen school en
ouders. Dit heet Schoudercom (en staat voor School ouder communicatie). Dit is een digitaal
communicatie systeem.





Er zijn wijzigingen in het overblijf systeem. De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is overgenomen
door “De boomgaard”. In eerste instantie was het de bedoeling dat ze als organisatie tijdens
het continurooster ondersteunend aanwezig zouden zijn. Nu dit niet doorgaat, nemen ze het
overblijven over. Een aantal overblijfouders blijven in dienst van “de Boomgaard” en tevens
zullen er een aantal nieuwe gezichten zijn. De ouders zijn hier middels Schoudercom over
geïnformeerd.
Profilering en wijziging in samenstelling MR.

Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar is afscheid genomen van Albart Passchier
(voorzitter). Peter Koeman neemt zijn plaats in de MR over, tevens zal hij de rol van voorzitter gaan
vervullen. Tevens neemt Madigna v/d Weijden afscheid van de MR, zij zal vervangen worden door
een andere leerkracht (Anja Koning).
Astrid gaat namens de klarinet de GMR vergaderingen bezoeken, dit omdat de Klarinet weer een
leerkracht moet leveren (elke 3 jaar wordt er gewisseld tussen een ouder en een leerkracht). Dit om
ook in de GMR een optimale verdeling ouder/leerkracht te hebben.
Simone Driessen en Barbara Leibeton nemen afscheid van de SR. Er treden geen nieuwe leden toe
tot de schoolraad.
Samenstelling schooljaar 2016/2017
Teamgeleding MR
Anja Koning
Mireille Wilod Versprille
Astrid van der Linden
Schoolraadleden
Vanessa Buchner
Martin van Heijst

Oudergeleding MR
Peter Koeman (voorzitter)
Esther ter Wolbeek (secretaris)
Brigitte Bouwman

