Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Notenbalk
Schooljaar 2016-2017

In het onderwijs is de zeggenschap zo geregeld dat zowel personeelsleden als
ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school en de uitwerking
ervan. Hiertoe heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). Ook binnen de
Stichting Kalisto waar de school is aangesloten is er zeggenschap. Iedere school
van de stichting heeft een personeelslid en/of ouder afgevaardigd in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De samenstelling van de MR was dit jaar als volgt:
Afvaardiging personeel:
André Klarenbeek (secretaris)
Laura van der Kemp
Rianne Gresnigt (afgevaardigde in GMR – P&O)
Afvaardiging ouders:
Jan-Willem Koldenhof (afgevaardigde in GMR – OWI)
Kelly Engbrocks
Patrick Poelwijk (voorzitter)
De MR van de Notenbalk heeft zes keer vergaderd gedurende het schooljaar. Een
verandering t.o.v. de andere jaren is dat een directielid bij de vergaderingen van
de MR aanwezig is. Een aantal onderwerpen komt elk jaar op de agenda en worden,
indien nodig, van advies of instemming voorzien. Voorbeelden van deze
onderwerpen zijn de begroting van school, de schoolgids, het nascholingsplan voor
de leerkrachten, veiligheidsinspecties, de formatie voor het nieuwe schooljaar en
de vakantieplanning. Daarnaast wordt de MR gevraagd (en ongevraagd) betrokken
bij andere onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste
overige onderwerpen van dit schooljaar.

Combinatie vergadering MR Notenbalk en MR Bavo
Omdat we vanaf dit schooljaar een meerscholendirecteur hebben, was de 1e MR
vergadering van dit schooljaar in gezamenlijkheid met de MR van de Bavo. We
wilden namelijk kijken of dat we onderling zaken van elkaar konden leren. Het
eerste uur van de vergadering hebben we samen vergaderd en daarna zijn we
afzonderlijk verder gegaan. Allebei de MR’s vonden het een positieve ervaring. In
de toekomst zullen de MR’s zeker nog wel samen gaan vergaderen.
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Speerpunt MR
Een speerpunt voor de MR van dit jaar was “communicatie”. In verschillende
vergaderingen is dit ook ter sprake gekomen. Hieruit is naar voren gekomen dat
de communicatie naar de ouders toe en vanuit de ouders beter zou kunnen. De
oudergeleding heeft dan ook aan de personeelsgeleding gevraagd om met het
team te bespreken of dat er b.v. een weekbrief gemaakt zou kunnen worden.
Ook komend jaar wil de MR hier weer aandacht aan besteden.
Ouderenquête
De MR heeft in samenspraak met de directie de vragenlijst voor de ouderenquête
samengesteld. De MR heeft aangeven dat er een aantal vragen zijn die zij graag
in de enquête willen hebben. De directie heeft dit bekeken en de definitieve
enquête met de MR gedeeld.
5 Gelijke dagen model
Ook dit jaar heeft de MR weer geadviseerd over het 5 gelijke dagen model. Dit
betrof de schooltijd in de middag, zodat alle scholen op de zelfde tijd uit zouden
zijn. Dit heeft er toe geleid dat 3 van de 4 scholen hebben besloten om 14.15 uur
uit te gaan.
Ook betrof het de pauzes. Hoe de pauzes zouden worden ingedeeld qua tijd en
qua personeel rekening houdend met de cao van het Primair Onderwijs.

Rest een korte vooruitblik naar volgend schooljaar:
De samenstelling van de MR wordt gewijzigd. Jan-Willem Koldenhof (ouder) en
Rianne Gresnigt (personeel) zullen de MR gaan verlaten en Brigitta Krisman
(ouder)zal toe treden tot de MR. Voor de invulling van het MR personeel is nog
geen leerkracht bekend.
Het continurooster gaat met ingang van het nieuw schooljaar in werking.
Tot zover dit jaarverslag. Wellicht niet volledig maar wel representatief voor de
zaken waar de MR mee bezig is. Mocht iets hierin niet duidelijk zijn, dan zijn de
MR-leden altijd bereid om dit toe te lichten. Informatie over de MR en de
notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van De Notenbalk.
Mail ons: mr@bsdenotenbalk.nl

2

