MR - Jaarverslag 2017-2018

Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van PCBS De Holm over het
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban –
ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen
schooljaar hebben plaatsgevonden.
Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van
de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en
tussenschoolse opvang.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies of
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden
ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken,
zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.
Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij ook een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling van de MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid
wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Holm bestaat uit zes leden: drie
ouders en drie leerkrachten.
Samenstelling gedurende het schooljaar 2017-2018:
Oudergeleding:
- Wessel van Eeuwen (vz.)
- Harm Jan Bouwknegt (secr.)
- Karin Pasman

periode
t/m 2019-’20
t/m 2017-’18
t/m 2019-’20

Personeelsgeleding:
- Nienke Aben (plv. vz)
- Ilona van Bruggen
- Jeannette Mulder

periode
t/m 2019-’20
t/m 2018-’19
t/m 2017-’18
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Vergaderingen
De MR vergadert normaliter zo’n zes keer per jaar. In het schooljaar 2017-2018 waren de
vergaderavonden:
- 31 augustus 2017;
- 30 oktober 2017;
- 30 november 2017;
- 19 februari 2018;
- 10 april 2018;
- 7 juni 2018;
steeds vanaf 19:30 uur (tot circa 21:30 uur).
De agenda van MR-vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast zijn er
gedurende het schooljaar jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie en de schoolgids. Tot slot komen
uiteraard ook actuele ontwikkelingen op school op de agenda van de MR.
Hoewel de directrice geen deel uitmaakt van de MR, wordt zij door de MR in de meeste gevallen
wel uitgenodigd om de vergaderingen (deels) bij te wonen. MR-vergaderingen zijn in beginsel
ook openbaar, tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. In het
schooljaar 2017-2018 waren alle vergaderingen openbaar.
Onderwerpen/besluiten MR-vergaderingen
31 augustus 2017
- Schoolgids 2017-2018: Besproken en ingestemd;
- Jaarplan 2017-2018: Besproken;
- 5-gelijke-dagen rooster: Verzoek van directie ontvangen om in te stemmen met invoering per
schooljaar 2018-2019. Advies aan directie aangaande informatie aan ouders. Voorstel tot
houden ouderraadpleging;
- Nieuwbouw: Actualiteiten/voortgang besproken;
- Preventie: actualiteiten besproken;
- Cadeaubeleid: Advies aan directie;
- Vergaderkalender MR 2017-2018: Vastgesteld;
- Toegankelijkheid/communicatie MR: Plan van aanpak opgesteld.
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30 oktober 2017
- 5-gelijke-dagen rooster: Evaluatie informatieavond voor ouders, d.d. 23 oktober 2017.
Besloten tot houden ouderraadpleging (enquête);
- Jaarplan 2017-2018: Ingestemd;
- Beleid t.a.v. licht alcoholische drank voor ouders/medewerkers bij bijzondere
schoolactiviteiten (kerstviering, zomerfeest, etc.): Advies aan directie (n.a.v. e-mail ouder);
- Vergaderkalender MR 2017-2018: Jaarplanning nader ingevuld;
- Rolverdeling MR: Nienke gekozen als plaatsvervangend voorzitter.
30 november 2017
- 5-gelijke-dagen rooster: Evaluatie uitkomst ouderraadpleging (enquête) en teamvergadering
(d.d. 9 november 2017). Besluit (unaniem): Ingestemd (onder voorwaarden) met invoering
per schooljaar 2018-2019;
- Tevredenheidsonderzoek 2017 (november): Uitkomsten besproken;
- Begroting 2018-2019: Besproken;
- Eindtoets Route 8: Uitkomsten besproken;
- Nieuwbouw: Actualiteiten/voortgang besproken.
19 februari 2018
- 5-gelijke-dagen rooster: Voortgang inzake invoering nieuwe rooster besproken, waaronder:
schooltijden, plus-uur bovenbouw, pauzetijden en -invulling, etc.;
- School ondersteuningsprofiel (SOP) 2017: Inhoudelijk besproken;
- M-toets: Analyse uitkomsten besproken;
- Nieuwbouw: Actualiteiten/voortgang besproken;
- MR-bezetting: Aankondiging van Harm Jan dat hij zich na het lopend schooljaar niet opnieuw
verkiesbaar zal stellen voor de MR. Ook Jeannette zal in beginsel na afloop van het lopend
schooljaar terugtreden uit de MR. Wel is zij bereid en beschikbaar om de eerste
vergaderingen van schooljaar 2018-2019 Nienke tijdens haar verlof te vervangen in de MR.
Aldus besloten.
10 april 2018
- Preventie: Uitkomsten risico-inventarisatie & evaluatie besproken;
- 5-gelijke-dagen rooster: Voortgang inzake invoering nieuwe rooster besproken, waaronder:
plus-uur bovenbouw, nadere invulling lunchpauze (tijden en bezetting), etc.;
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- Financiën: Ingestemd met voorstel wijze van besteding in schooljaar 2018-2019 van zgn.
werkdrukgelden (Rijksoverheid), extra gelden Voila (t.b.v. overgang naar 5-gelijke-dagen
rooster) en de na lopend schooljaar resterende reserve TSO-gelden;
- Vakantierooster: Kennisname (reeds ingestemd door GMR);
- Nieuwbouw: Actualiteiten/voortgang besproken;
- Tekenfund-actie: Evaluatie. Advies aan directie om een dergelijke actie niet opnieuw in deze
vorm te doen.
7 juni 2018
- Schoolgids 2018-2019: Besproken en ingestemd;
- Eindtoets: Evaluatie/uitkomst besproken;
- Kanjertraining/anti-pestbeleid: Besproken. Verzoek van directie ontvangen om in het nieuwe
schooljaar tot aanbevelingen voor herziening van het ‘pestprotocol’ te komen;
- Formatie / groepsindeling 2018-2019: Was nog niet geheel rond, waardoor het niet mogelijk
was dit in de MR te bespreken;
- MR-bezetting 2018-2019: Met betrekking tot de vacature binnen de oudergeleding hebben
zich twee kandidaten aangemeld. Hierop is een verkiezing gehouden, waaruit Ilona de Bil als
nieuw gekozen MR-lid (oudergeleding) naar voren is gekomen. De vrijkomende positie
binnen de personeelsgeleding is vooralsnog niet opnieuw ingevuld. (NB: Na de laatste
vergadering van schooljaar 2017-2018 is nog bekend geworden dat Niki Kamerbeek met
ingang van het volgende jaar de plek van Jeannette in de MR zal innemen, met dien
verstande dat zij, i.v.m. verlof, gedurende de eerste vergaderingen van het nieuwe
schooljaar vervangen zal worden door Gonny de Klaver).
NB: Hiervoor is per vergadering op hoofdlijnen aangegeven wat aan de orde is geweest.
Geïnteresseerden kunnen de volledige notulen van elke vergadering opvragen bij de MR, via
mr@deholm.nl.
Ouderraadplegingen
Gedurende het schooljaar 2017-2018 hebben vanuit de MR een tweetal ouderraadplegingen
plaatsgehad. Dit betrof:
- een enquête met betrekking tot de invoering van een 5-gelijke-dagen rooster per schooljaar
2018-2019; en
- de verkiezing van een nieuw lid in de oudergeleding van de MR met ingang van het
schooljaar 2018-2019.
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5-gelijke-dagen rooster
Begin november heeft de MR per e-mail aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Holm
gevraagd om, door middel van het invullen van een korte enquête, aan te geven wat zij ervan
zouden vinden als De Holm met ingang van het schooljaar 2018-2019 zou overgaan op een zgn.
5-gelijke-dagen rooster. De uitkomst van deze enquête was als volgt:
Totaal aantal bevraagde ouders/verzorgers (max.
1 enquête per huishouden) : 120
Aantal ingevulde enquêtes
Respons

: 79
: 65,8%

Stemming:
- voor 5-gelijke-dagen rooster : 47 = 59,5%
- tegen 5-gelijke-dagen rooster : 15 = 19,0%
- neutraal
: 17 = 21,5%
Meest genoemde voordelen:
- rust/regelmaat van gelijke dagen;
- geen gehaast tussen de middag (lunch op school/in de klas);
- betere aansluiting op verenigingen, etc.;
- meer (vrije) tijd na school;
- gelijke tijden voor onder- en bovenbouw.
Meest genoemde nadelen:
- werktijden zijn afgestemd op huidige lesrooster;
- bij schooltijd tot 14 uur een uur extra BSO nodig = extra kosten;
- niet meer thuis lunchen + half uur lunch is te kort;
- geen vrije woensdagmiddag meer;
- extra studiedagen leerkrachten = meer vrije dagen kinderen.
Naast hun mening ten aanzien van het 5-gelijke-dagen rooster zijn ouders/verzorgers in de
enquête ook gevraagd of hun kind(eren) in de onderbouw, in de bovenbouw zit(ten), of zowel in
de onder- als in de bovenbouw zitten. Hieruit is naar voren gekomen dat de draagkracht voor
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een 5-gelijke-dagen rooster onder ouders/verzorgers van kinderen in de onderbouw duidelijk
groter is dan onder ouders met enkel kinderen in de bovenbouw:

Hierop heeft de MR in haar vergadering van 30 november 2017 unaniem besloten om (onder
enkele voorwaarden) in te stemmen met invoering van een 5-gelijke-dagen rooster op De Holm,
met ingang van het schooljaar 2018-2019.
Dat besluit is in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van de gehouden enquête, maar
ook is rekening gehouden met o.a.:
- de respons die is gegeven tijdens de informatieavond over het 5-gelijke-dagen rooster op
24 oktober 2017, waar de MR vertegenwoordigd was;
- de uitkomst van het schooltevredenheidsonderzoek van oktober 2017, waarin een
meerderheid van de ouders heeft aangegeven positief tegenover een 5-gelijke-dagen rooster
te staan;
- het werkbezoek dat in juni 2017 door twee leerkrachten/MR-leden aan PCBS Loysder Hoek is
gebracht, om van de leraren aldaar hun praktijkervaringen met het 5-gelijke-dagen rooster te
vernemen; en
- de uitkomsten van de in 2015 door de Stuurgroep Andere Tijden uitgevoerde enquête
(rapportage ‘Ander schooltijden voor de basisscholen in Leusden??’, d.d. 29 juni 2015).
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Verkiezing MR-lid (oudergeleding)
Met het vertrek van Harm Jan ontstond met ingang van het schooljaar 2018-2019 een vacature
binnen de oudergeleding van de MR. Na een oproep hiertoe in/bij het Scheepsjournaal hebben
zich twee ouders kandidaat gesteld: Ilona de Bil en Arjan Nuijten. Hierop heeft de MR in mei
2018 een verkiezing uitgeschreven, waarvan de uitkomst als volgt was:
In totaal is door 42 ouder/verzorgers een stem
uitgebracht. Daarvan heeft:
- 57,1% gestemd voor Ilona de Bil
(24 stemmen);
- 42,9% gestemd voor Arjan Nuijten
(18 stemmen).
Dit betekent dan ook dat Ilona door de ouders
is gekozen om met ingang van schooljaar
2018-2019 zitting te nemen in de MR.
Tot slot
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Met veel plezier hebben wij
ons het afgelopen jaar voor De Holm ingezet, en met evenveel plezier zullen wij onze
werkzaamheden ook het komende schooljaar weer voortzetten.
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u
vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons
vooral weten! Dat kan per e-mail via mr@deholm.nl, of natuurlijk door één van ons aan te
spreken op het schoolplein.
Leusden, januari 2019
Medezeggenschapsraad PCBS De Holm
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