Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2016/2017

Inleiding
Dit verslag is bedoeld om ouders en teamleden inzicht te geven in de belangrijkste
onderwerpen die de MR het afgelopen jaar heeft behandeld. Dit jaarverslag wordt
verzonden aan het bestuur van Surplus. Daarmee legt de MR formeel
verantwoording af over haar activiteiten.
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In 2016/2017 bestond de MR uit:
Personeelsgeleding:
- Lottie Kwaaitaal
- Shoshana Pijnenburg
- Birgitte Kliphuis
Oudergeleding:
- Yvonne van Amelsvoort
- Danny de Vries
- Michiel Vader
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals:
- veranderingen in onderwijsdoelstellingen;
- schooltijdenregelingen;
- inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij behorende
taakverdeling;
- begroting;
- arbeidsomstandigheden;
- veiligheid voor personeel en leerlingen;
- nieuwbouw of verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per
onderwerp kan het recht van de ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten.
Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de “Wet Medezeggenschap
op Scholen”.
Dit jaar heeft de MR 5 bijeenkomsten gehad. De vergaderingen zijn openbaar. De
directrice is bij alle vergaderingen aanwezig geweest voor het geven van informatie
en het geven van toelichting op plannen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Springschans is onderdeel van het samenwerkingsverband “Surplus”. Deze
stichting bestaat uit circa 35 scholen. Zoals De Springschans een
Medezeggenschapsraad kent, zo kent stichting Surplus een Gemeenschappelijke
Medezeggenschap Raad (GMR). Gedurende dit schooljaar hebben geen ouders of
leerkrachten van De Springschans zitting gehad in de GMR.
De GMR komt 6 keer per jaar bijeen en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals
personeelsbeleid, bestuurinformatie en begrotingen.

Schooljaar 2016/2017
Communicatie
De directie streeft naar eerlijke, open en duidelijke communicatie. De Springschans
heeft een goede website met alle benodigde informatie voor de ouders zoals
schoolgids en roosters. Tevens geven de tweewekelijkse nieuwsbrieven de laatste
informatie. Het ouder café is gestopt wegens gebrek aan belangstelling. De
mogelijkheid om vragen te stellen blijft altijd, de directrice staat voor open
communicatie. De MR ziet dat er voldoende ruimte is voor vragen en inspraak.
Luchtkwaliteit
In maart 2017 is een rapport uitgekomen betreffende “Thermisch comfort en binnen
luchtkwaliteit” van adviesbureau Ewout van Halteren. Er zijn in december 2016 in 2
lokalen van de Springschans metingen verricht. Uit deze metingen is gebleken dat
het grootste deel van de lestijd niet wordt voldaan aan de vereisten van Frisse
Scholen klasse C (rvo.nl). Daarbij wordt op bijna alle schooldagen de CO2concentratie overschreden. De luchtkwaliteit wordt als slecht beoordeeld in het
rapport. In het opgestelde advies werd gesproken over voorzieningen in
mechanische ventilatie en zonwerend glas. Om de directrice te ondersteunen in dit
belangrijke traject heeft de MR heeft een brief opgesteld en namens de
oudergeleding verstuurd aan stichting Surplus.
Invalpoule
De invalpoule is een grote zorg zowel op lokaal, stichting en landelijk niveau. De
invalpoule van Surplus is ontoereikend om de aanvragen van de aangesloten
scholen dagelijks op te vangen. Er wordt vanzelfsprekend alles aan gedaan om bij
ziekte/afwezigheid van leerkrachten de continuïteit zo goed mogelijk op te lossen.
Deze problematiek is een van redenen dat leerkrachten in het land op 27 juni voor
het eerst gingen staken.
5 gelijke dagen model
Dit schooljaar is de Springschans gestart met het “5 gelijke dagen model” met
continue rooster. Halverwege het schooljaar is een enquête gehouden onder de
ouders/verzorgers om een beeld te krijgen hoe dit model ervaren werd. De regelmaat
wordt als positief ervaren, over de eetpauze kwamen de meeste reacties. Met het
schoolteam is eveneens een evaluatie gehouden.
Contact GMR
In april heeft de MR kennis gemaakt met Katelijne van Spronsen van de GMR. De
intentie van de GMR is om beter contact te houden en af te stemmen tussen MR en
GMR.
Plein
Het project “openbaar” plein vordert gestaag. Met veel hulp van kinderen, ouders,
ondernemers, Jantje Beton en de Johan Cruijff Foundation wordt geld en mankracht
samengebracht om het plein te voltooien.

Nieuwkomers kinderen
Petten is tijdelijk een huisvesting geweest van vluchtelinggezinnen. Zo snel als het
traject startte ook zo onverwacht snel zijn deze gezinnen weer verder in het land
gehuisvest. De 2 aangetrokken leerkrachten voor deze groep kinderen zijn eveneens
herplaatst.
Financiële begroting
Het schooljaar 2016/2017 had geen enkele financiële ruimte voor tegenvallers of
andere onvoorziene uitgave.
Groepen/klassen 2017/2018
Ondanks een (wederom) teruglopend aantal dorpsleerlingen (ongeveer 160 in het
komende schooljaar 2017/2018) heeft het schoolteam 7 groepen kunnen realiseren.
Deze continuering van 7 groepen is mede te danken aan de heterogene kleutergroep
1/2. Vooralsnog blijven de groepen 3 t/m 8 homogeen. Er zijn geen
combinatieklassen op De Springschans.

Schooljaar 2017/2018
Aandachtspunten voor MR
1.
Financiën
- gezonde begroting op basis van aantal groepen dit schooljaar en schooljaar
2018/2019 en daarmee samenhangend het te besteden budget
2.
Frisse scholen, klimaat en omgeving
3.
Inval problematiek
4.
Ontwikkeling en resultaten van leerlingen

