Jaarverslag medezeggenschapsraad
(MR) Het Krijt
Schooljaar 2016-2017

1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 van de
medezeggenschapsraad (hierna: MR) van de christelijke basisschool ‘Het Krijt’ te
Assen.
Met dit jaarverslag informeert de MR aan de directie, het team, het bestuur, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en natuurlijk de ouders waar
de MR zich het afgelopen schooljaar in grote lijnen mee bezig heeft gehouden.
Wij streven naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen en
hopen met dit jaarverslag hier een bijdrage aan te leveren.

2. Wie zitten in de MR?
Tijdens het schooljaar 2016 – 2017 bestaat de MR uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
Astrid Oosting
Dorien Weegenaar
Rita Lammers
Inge Gaasbeek (secretaris)
Oudergeleding:
Marcel Prijs (lid vanaf 1 februari 2014).
Foka Koster (lid vanaf 1 januari 2016)
Anja Kuipers (lid vanaf 1 januari 2016, voorzitter sinds september 2016)
Gerben Bakker (lid sinds 1 september 2016)

3. Werkwijze
Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen jaar zes wekelijks vergaderd. Directeur Yco Huizinga is
aanwezig bij een deel van de MR-vergadering om uitleg te geven en te sparren over
relevante schoolse zaken. Want naast de formele bevoegdheden van de MR is de
raad vooral een klankbord voor het managementteam en een kanaal voor ouders
met vragen of opmerkingen.
Inhoud
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: ‘Schoolse zaken’
hier onder verstaan we lopende onderwijsinhoudelijke en praktische zaken,
mededelingen en beleidsstukken vanuit de directie en ingekomen post/nieuwsfeiten.
Tijdens vergaderingen bespreekt de MR diverse zaken, waaraan zij haar

goedkeuring moet geven of waarover zij geïnformeerd moet worden door de directie
zoals:
•

Invoering Andere Tijden

•

Aanstellen van personeel. Henny Janssens (adjunct-directeur) neemt in
februari afscheid van Het Krijt. Haar functie wordt tijdelijk waargenomen door
twee bouwcoördinatoren en een collega van buitenaf. In april wordt Marianne
Molema voorgedragen door het CvB. MR heeft adviesrecht. Astrid Oosting,
vanuit de personeelsgeleding en Anja Kuipers, vanuit de oudergeleding
hebben een prettig gesprek met haar en geven een positief advies.

•

Schoolgids. Als MR nemen we de schoolgids door alvorens deze op de site
geplaatst wordt.

•

Formatie. De directeur verzamelt al in een vroeg stadium gegevens en
mogelijkheden en maakt zich sterk bij het bevoegd gezag voor voldoende
formatie-uren. Daarbij houdt hij de MR op de hoogte en deelt hij zijn ideeën.
Op 14 juni heeft de MR ingestemd met de formatie. De verdeling van de
leerkrachten over de groepen is een verantwoordelijkheid van de directie.

•

Schoolplan. Het schoolplan wordt door de directie opgesteld en tijdens enkele
vergaderingen doorgenomen.

•

Schoolbegroting. Veel kosten en baten zijn bovenschools geregeld. We
hebben hier geen invloed op. Desondanks heeft Henny Janssens ons
uitgebreid geïnformeerd over ‘haar huishoudboekje’.

•

Diverse protocollen.

•

We werken vanuit ons eigen opgestelde jaarplan dat tussentijds wordt
bijgesteld en aangevuld. Dit jaarplan staat op de site.

Communicatie naar ouders
Van iedere vergadering (zes keer) wordt verslag gedaan in de direct daarop
volgende Krijtjes. Ook op de site staat informatie over de MR onder het kopje ‘ouders
en school’. Via mr.krijt@cogdrenthe zijn we per e-mail bereikbaar.

4. Het afgelopen schooljaar
Algemene Ouderavond
De Algemene Ouderavond was dit schooljaar op woensdag 10 oktober 2016 in De
Grote Zaal van de Kloosterveste. Namens de MR deed voorzitter Anja Kuipers
verslag van de werkzaamheden en daarna vertelde de voorzitter van de OR over het
doen en laten van dat orgaan. Carly Klein, docente Engels aan de hogeschool
Windesheim in Zwolle was de uitgenodigde spreker. Op een leuke, onderhoudende
en interactieve wijze doceerde zij over nut en noodzaak van Engels op de
basisschool. De avond werd afgesloten met een filmpje over Vier keer Wijzer. Voor
de verloting zijn 56 lootjes uitgedeeld en twee Engelstalige kinderboeken vonden een
nieuwe eigenaar.

Andere tijden
Vanuit de MR is de werkgroep ‘Andere Tijden’ gevormd uit Rita Lammers (lid van de
personeelsgeleding), Yco Huizinga en drie betrokken ouders. In januari hebben we
tijdens een extra vergadering de stemmen geteld van de enquête onder de ouders
over andere schooltijden.
•

Totaal aantal verspreid: 172

•

terug ontvangen: 126 (ruim 73 %).

•

65 stemmen (73%) voor continurooster met aanvang 8.30 uur.

•

Maandag, dinsdag, donderdag tot 14.30 uur. Woensdag en vrijdag tot 12.00
uur.

De directie bereidt de implementatie voor. Team wil na een half jaar evalueren, om
eventuele knelpunten te bepreken. Dit staat op de jaaragenda van de MR.
Arbo-zaken
Een commissie bestaande uit Rita Lammers (MR), Lianne Polling (leerkracht en Yco
Huizinga (directie) is begonnen met het opstellen van een Arbo-plan. Hiervoor zijn
veel plannen, protocollen, richtlijnen, beleidstukken geïnventariseerd. De MR is
hierover tijdens de vergadering van 9 mei uitvoerig ingelicht. Dit Arbo-plan wordt in
het komend schooljaar verder uitgewerkt.
Groep 4
De periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie was in groep 4 minimaal te
betitelen als roerig. De MR heeft respect voor de wijze waarop de leerkrachten voor
de klas hebben gestaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Met voortdurende aandacht
voor het individuele kind, privacy en sociale veiligheid is gedacht in oplossingen.
Hierbij is intensief werk verricht. Daarnaast heeft een deel van het team haar
medewerking verleend door back-up te staan en/of (extra) les te geven aan de
betrokken kinderen. Hiermee zijn oplossingen gekozen die veel van het team hebben
gevraagd. We zijn ons als MR ervan bewust dat veel meer gedaan is dan van hen
verwacht mag worden. Wij als MR zijn trots te bemerken dat Het Krijt over een team
beschikt dat staat voor haar leerlingen, elkaar steunt, back-up geeft en gezamenlijk
werkt aan oplossingen.
(tekst: Anja Kuipers, vz.)
Advies bij formatie schooljaar 2017-2018
De MR heeft ingestemd met de formatie voor 2017-2018. Het formatieschema staat
op de site. Het is noodzakelijk om terug te gaan van veertien naar dertien groepen.
Dit van wege het dalende leerlingenaantal. Een leerkracht gaat met (pré) pensioen
en één leerkracht gaat werken op een andere school.
Behandelde beleidsstukken of issues

Verder is de MR o.a. nog met de volgende zaken bezig geweest:
oudertevredenheidsonderzoek, ouderbetrokkenheid, inspectierapport, organiseren
van jaarlijkse Algemene Ouderavond in oktober 2017.
Vooruitblik schooljaar 2017-2018.
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het
onderwijsbeleid op Het Krijt te toetsen en te borgen. Speciale aandachtspunten zijn
daarbij de Andere Tijden en het vormgeven aan het IKC (Integraal Kind Centrum).
Wij als MR leden zijn blij met reacties die we van ouders ontvangen. Aarzel niet om
ons te mailen: mr.krijt@cogdrenthe.nl of aan te spreken en volg de verslagen van
onze vergaderingen in Krijtjes.
Wij hopen uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.
Assen, oktober 2017
Namens de medezeggenschapsraad van CBS ‘Het Krijt’, Inge Gaasbeek, secretaris.

