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JAARVERSLAG	  MR	  2015-‐2016	  

Basisschool	  De	  Bareel	  

	  
	  

	  

Inleiding	  

In	  dit	  jaarverslag	  beschrijft	  de	  Medezeggenschapraad	  (MR)	  haar	  werkzaamheden	  en	  de	  onderwerpen	  
die	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  tijdens	  de	  vergaderingen	  besproken	  zijn.	  In	  de	  notulen	  van	  deze	  
vergaderingen	  treft	  u	  de	  inhoudelijke	  details	  over	  de	  onderwerpen	  en	  besluiten	  terug.	  Deze	  kunt	  u	  
terugvinden	  op	  de	  website	  van	  de	  school	  (www.bareel-‐tabijn.nl/organisatie/MR)	  

	  
In	  de	  MR,	  waar	  zowel	  personeelsleden	  als	  ouders	  in	  vertegenwoordigd	  zijn,	  	  wordt	  positief	  kritisch	  mee	  
gedacht	  met	  het	  beleid	  en	  besluitvorming	  binnen	  de	  school.	  De	  MR	  heeft	  ten	  aanzien	  van	  een	  groot	  
aantal	  onderwerpen	  advies-‐	  en	  instemmingsbevoegdheden.	  De	  MR	  denkt	  mee	  met	  de	  schoolleiding,	  
neemt	  een	  standpunt	  in	  en	  geeft	  (gevraagd	  en	  ongevraagd)	  advies.	  	  Een	  goede	  ontwikkeling	  van	  de	  
organisatie,	  door	  verbetering	  van	  processen,	  samenwerking	  en	  communicatie	  zijn	  voorbeelden	  
waarvoor	  de	  MR	  zich	  heeft	  ingezet.	  
	  
De	  MR	  doet	  haar	  werk	  namens	  het	  personeel	  en	  de	  ouders.	  Mede	  dankzij	  de	  input	  uit	  deze	  
geledingen	  kijkt	  de	  MR	  terug	  op	  een	  schooljaar	  waarin	  belangrijke	  en	  interessante	  onderwerpen	  zijn	  
besproken	  en	  goede	  overleggen	  met	  directie	  zijn	  gevoerd.	  De	  MR	  dankt	  de	  directie	  (als	  
vertegenwoordiging	  het	  bevoegd	  gezag	  binnen	  de	  school)	  voor	  de	  constructieve	  samenwerking.	  
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Samenstelling	  en	  bijeenkomsten	  van	  de	  MR	  
Gedurende	  het	  schooljaar	  2015-‐2016	  heeft	  de	  MR	  uit	  8	  leden	  bestaan,	  verdeeld	  over	  een	  personeels-‐	  
en	  oudergeleding	  (beide	  bestaande	  uit	  4	  leden).	  De	  directie	  heeft	  aan	  alle	  MR-‐vergaderingen	  
deelgenomen,	  echter	  zijn	  ook	  een	  aantal	  onderwerpen	  alleen	  door	  de	  MR-‐leden	  besproken.	  De	  MR	  
kan	  op	  deze	  wijze	  op	  een	  meer	  onafhankelijke	  wijze	  haar	  taken	  vervullen.	  	  
Gedurende	  het	  schooljaar	  is	  de	  rol	  van	  Annemarie	  van	  de	  Kamer	  (leerkracht)	  tijdelijk	  overgenomen	  
door	  Niels	  Vermeij,	  vanwege	  het	  zwangerschapverlof	  van	  Annemarie.	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  periode	  2015-‐2016	  zijn	  er	  nieuwe	  vacatures	  ontstaan	  doordat	  de	  
zittingsperiode	  van	  4	  leden	  waren	  afgelopen.	  Vanuit	  de	  oudergeleding	  hebben	  Mirella	  Pijlsma	  en	  
Peter	  Potgieter	  afscheid	  genomen.	  Voor	  deze	  twee	  vacatures	  zijn	  MR-‐verkiezingen	  gehouden	  en	  
uiteindelijk	  zijn	  deze	  posities	  voor	  het	  schooljaar	  2016-‐2017	  ingevuld.	  De	  twee	  vacatures	  bij	  de	  
leerkrachtengeleding	  zijn	  ontstaan	  doordat	  de	  zittingsperiode	  van	  Carla	  ten	  Hagen	  en	  Elize	  Admiraal	  
waren	  afgelopen.	  Ook	  hier	  zijn	  verkiezingen	  gehouden	  waarbij	  Carla	  en	  Elize	  zich	  opnieuw	  kandidaat	  
hebben	  gesteld.	  De	  keuze	  van	  de	  leerkrachten	  is	  opnieuw	  op	  hen	  gevallen,	  zodat	  zij	  ook	  komend	  
schooljaar	  zitting	  zullen	  nemen	  in	  de	  MR.	  	  
De	  MR	  is	  in	  2015-‐2016	  in	  totaal	  7	  keer	  bij	  elkaar	  gekomen.	  Van	  iedere	  bijeenkomst	  is	  een	  agenda	  en	  
een	  verslag	  opgesteld	  en	  goedgekeurd.	  	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  MR	  was	  in	  2015-‐2016	  als	  volgt:	  

	  

Personeelsgeleding:	   Functie	  

Annemarie	  van	  de	  Kamer	   Algemeen	  lid	   	  

Carla	  ten	  Hagen	   Lid	  PR	  

Karin	  Huurman	   Secretaris	  

Elize	  Admiraal	   Lid	  GMR	  

Oudergeleding:	   Functie	  

Peter	  Potgieter	   Voorzitter	  

Cees	  van	  der	  Kolk	   Penningmeester	  /	  Lid	  GMR	  

Mirella	  Pijlsma	   Algemeen	  lid	  /	  Secretaris	  

Marije	  Boots	   Algemeen	  lid	  

	  
Genodigde	  tijdens	  MR	  vergaderingen	   	  
Marie-‐Louise	  de	  Lange	   Namens	  OR	  
Lenneke	  Kerssens	   Namens	  directie	  
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Communicatie	  
Om	  meer	  zichtbaar	  en	  benaderbaar	  te	  zijn	  voor	  de	  achterban	  heeft	  MR	  een	  aantal	  acties	  in	  het	  
afgelopen	  jaar	  uitgevoerd:	  

-‐   Informatie	  item	  in	  nieuwsbrief	  
-‐   Presentatie	  tijdens	  jaarvergadering	  OR	  &	  MR	  
-‐   Foto	  collage	  in	  de	  hal	  

	  
Daarnaast:	  
-‐	  De	  MR	  is	  via	  een	  eigen	  mailadres	  (	  mr.bareel@tabijn.nl	  )	  gemakkelijk	  te	  bereiken;	  
-‐	  De	  MR-‐leden	  onderhouden	  informele	  contacten.	  
	  

De	  MR,	  GMR	  en	  PR	  
Zoals	  al	  eerder	  in	  dit	  jaarverslag	  vermeld,	  heeft	  de	  MR	  algemene	  bevoegdheden,	  taken	  en	  
informatierechten	  en	  tevens	  een	  aantal	  advies-‐	  en	  instemmingsrechten,	  die	  in	  de	  Wet	  op	  de	  
Medezeggenschapsraden	  beschreven	  staan.	  Het	  gaat	  er	  daarbij	  om	  dat	  er	  rekening	  wordt	  gehouden	  
met	  de	  belangen	  van	  het	  personeel	  en	  de	  ouders	  en	  daarmee	  uiteraard	  de	  leerlingen.	  Daarbij	  moet	  
gedacht	  worden	  aan	  bijvoorbeeld	  zaken	  als	  het	  schoolplan,	  	  aanstelling/ontslag	  schoolleiding,	  
schooltijden,	  zorgplan,	  leerling	  voorzieningen	  en	  de	  jaarlijkse	  begroting.	  
	  
De	  overkoepelende	  stichting	  Tabijn	  heeft	  ook	  een	  Gemeenschappelijke	  Medezeggenschapsraad	  
(GMR).	  Deze	  raad	  heeft	  het	  bestuur	  als	  aanspreekpunt.	  	  Afgelopen	  schooljaar	  waren	  Elize	  Admiraal	  
en	  Cees	  van	  der	  Kolk	  de	  afgevaardigde	  namens	  de	  MR	  van	  de	  Bareel,	  in	  de	  GMR.	  	  
	  
Daarnaast	  heeft	  Tabijn	  ook	  een	  zogeheten	  PR,	  de	  personeelsraad.	  De	  PR	  gaat	  over	  bovenschoolse	  
personeelsaangelegenheden.	  Namens	  de	  MR	  van	  De	  Bareel	  heeft	  Carla	  ten	  Hagen	  dit	  schooljaar	  
zitting	  genomen	  in	  de	  PR.	  
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Onderwerpen	  MR	  2015-‐2016	  
Ieder	  jaar	  passeren	  terugkerende	  beleidsmatige	  onderwerpen	  de	  revue.	  De	  MR	  wordt	  hierbij	  om	  
advies	  of	  instemming	  gevraagd.	  	  
Onderwerpen	  welke	  o.a.	  dit	  jaar	  in	  de	  MR	  aan	  de	  orde	  zijn	  geweest	  zijn:	  

•   Verbeteren	  communicatie	  via	  nieuwsbrief	  en	  Digiduif	  
•   Capaciteit	  en	  gebruik	  school	  (instroomgroep,	  gebruik	  BSO-‐ruimte,	  van	  grote	  groepen	  naar	  

kleinere	  klassen,	  e.d.)	  

•   Vaststellen	  LB-‐functies	  (gedrag	  specialisten)	  	  

•   Invoering	  van	  Vrijdag	  Fruitdag	  

•   Verbetering	  van	  de	  verkeerssituatie	  voor	  de	  school;	  

•   Afspraken	  communicatie	  school	  bij	  terroristische	  aanslagen;	  

•   Vaststellen	  vakantierooster	  inclusies	  studiedagen	  2016-‐2017;	  

•   Definiëring	  en	  vaststellen	  van	  de	  VOC-‐taken	  

Daarnaast	  zijn	  onder	  andere	  de	  volgende	  jaarlijks	  terugkerende	  onderwerpen	  besproken:	  	  
-   Evaluatie	  van	  de	  Frisse	  start	  
-   opbrengsten	  leerlingen	  (score	  CITO-‐toets	  en	  realisatie	  plan	  van	  aanpak);	  

-   doelstellingen	  voor	  het	  schooljaar	  (jaarplan)	  en	  monitoren	  van	  de	  uitvoering	  daarvan;	  

-   de	  begroting	  en	  het	  volgen	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  budget;	  

-   schoonmaakkwaliteit	  (controle	  en	  aansturen	  op	  verbeteracties);	  

-   schoolgids;	  

-   nascholingsplan	  

De	  MR	  	  is	  tevens	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  vervullen	  van	  de	  vacatures	  welke	  elk	  jaar	  ontstaan	  door	  
mobiliteit	  in	  de	  bezetting.	  
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Vooruitblik	  MR	  schooljaar	  2015-‐2016:	  
In	  het	  nieuwe	  schooljaar	  verwelkomen	  wij	  de	  nieuwe	  leden	  Jeroen	  Koomen	  en	  Esther	  Laurent.	  In	  de	  
leerkrachtengeleding	  hebben	  er	  geen	  wijzigingen	  plaatsgevonden.	  	  
	  
Iedere	  ouder/verzorger	  mag	  bij	  een	  vergadering	  van	  de	  MR	  aanschuiven	  om	  zo	  op	  de	  hoogte	  te	  
worden	  gebracht	  van	  belangrijke	  zaken	  die	  de	  school	  aan	  gaan.	  Notulen	  worden	  na	  iedere	  
vergadering	  op	  de	  website	  van	  De	  Bareel	  gepubliceerd.	  
	  
	  


