JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013/2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS De
Springschans over het afgelopen schooljaar 2013/2014.
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 werkt aan de hand van een reglement waarin het advies- en
instemmingsrecht wordt geregeld van o.a. de volgende punten:






De bevordering van openheid, openbaarheid en overleg op school.
Vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan.
Verandering van de grondslag of de doelstelling van de school.
Vaststellen van het beleid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van
schoolleiding en personeel.
Vaststellen of wijzigen van het beleid m.b.t. voorzieningen ten behoeve van de
leerlingen.

Bezetting MR
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In 2013/2014 bestond de MR uit:
Personeelsgeleding:




Wilma Naberhuis,
Shoshana Pijnenburg,
Birgitte Kliphuis,

Oudergeleding:
 Yvonne van Amelsvoort,
 Danny de Vries,
 Guido Dibbets.

De MR vergadert 6 keer per schooljaar en bespreekt zaken als formatieplan,
investeringen, kwaliteit, schoolplannen, etc. De vergaderingen zijn openbaar. Hoewel
niet formeel lid, is de directeur altijd bij de vergaderingen aanwezig geweest voor het
geven van toelichting. Ouders nemen voor 3 jaar zitting in de MR. Dit jaar heeft de
MR 4 bijeenkomsten gehad. De directie van de school heeft veel achterstallig werk
moeten inhalen, waardoor het efficiënt was om de vergaderingen te consolideren.
Voor volgend seizoen zal de reguliere agenda weer worden gevolgd.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
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). In dit schooljaar hebben geen ouders of leraren
van De Springschans zitting in de GMR.
De GMR komt 6 keer per jaar bijeen en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals
personeelsbeleid, bestuursformatie, begrotingen.

Terugblik
Begin van het schooljaar.
De start van het schooljaar 2013/2014, was na een lastige afsluiting van het vorige
seizoen een spannend moment. Door het scheppen van duidelijke kaders is er een
goede start gemaakt, waarbij zichtbaar alle neuzen dezelfde kant op staan gericht.
De laatste twee jaar hebben zichtbare sporen achtergelaten, waarbij een langere tijd
van herstel nodig zal zijn.
De MR heeft voor het schooljaar 2013/2014 enkele speerpunten op de agenda
geplaatst, welke gedurende het jaar diverse malen zijn besproken. De volgende
zaken zijn behandeld:

Miscommunicatie;
Eind vorig schooljaar heeft de toenmalige directie niet altijd éénduidig
gecommuniceerd, daardoor is er veel verwarring ontstaan tijdens dat schooljaar.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de communicatie ter herstellen, de MR heeft
gezien dat communicatie naar ouders is verbeterd. Dit alles heeft ook een positief
effect op de leerlingen, waar het vorige schooljaar duidelijk een aantal leerlingen
nadeel ondervonden van de miscommunicatie.
De standaard KMPO enquête van Surplus die 1 keer per 2 jaar onder ouders,
leerkrachten, leerlingen en directie wordt gehouden. Door gebrekkige communicatie
in het vorige leerjaar, zijn er punten van aandacht. Punten uit de ouder-enquete zijn
ingebracht tijdens het oudercafé of als bespreekpunt op een ouderavond.

Financiële begroting;
De financiële begroting (het zogenaamde plan) is gedurende dit jaar regelmatig
besproken (de zogenaamde realisatie van het plan). Het seizoen 2013/2014 had
geen enkele financiële ruimte voor tegenvallers of andere onvoorziene uitgave. Er is
vastgesteld dat dit schooljaar de directie geen overschrijding op het plan heeft
gerealiseerd! Kortom, een uitstekend resultaat welke door de stichting Surplus is
beloond door eenmalige financiële bijdrage voor het bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs.
Het schoolseizoen 2013 / 2014 heeft de Springschans nog gebruik gemaakt van een
vakleerkracht t.b.v. het geven van het bewegingsonderwijs. Dit geeft een extra druk
op de schoolbegroting omdat de kosten hiervan door de school zelf moeten worden
gedragen. Om die reden is er besloten om voor het seizoen 2014 / 2015 het aantal
uren van de vakleerkracht sterk te reduceren en de gymlessen door de reguliere
leerkrachten te laten uitvoeren, waar dat mogelijk is.

Veiligheid rond de school.
De MR en de directie van de Springschans zijn samen met de Dorpsraad nog steeds
in overleg met de gemeente Schagen over de verkeersveiligheid rondom de school.
Het gaat erom dat de Schoolstraat eenrichtingverkeer wordt. Ook heeft een
stopverbod bij het in- en uitgaan van de school de voorkeur. Het is de bedoeling dat
ouders niet voor de school stoppen, maar parkeren op de parkeerplaats bij de kerk of
op de Zijperweg.
Bovenstaande punten lijken met de overgang van de gemeente Zijpe naar Schagen
een beetje tussen het spreekwoordelijke “wal en schip” te vallen. Om die reden zal
de MR dit punt voor het schooljaar 2014/2015 op de agenda houden.

Speerpunten voor 2014 / 2015


Tracking houden op de financiën, mogelijkheden die toenemende druk op de
financiële mogelijkheden nog bieden, zorgvuldig te bespreken.



Verkeersveiligheid rondom de school



Betrokkenheid ouders bij school



Bewegingsonderwijs

Verkiezingen MR.
Dit schooljaar is het laatste jaar van Guido. In maart 2014 is de verkiezingsprocedure
gestart. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe kandidaat, wij bedanken Guido voor zijn
vele jaren van inzet en verwelkomen Michiel Vader als nieuw lid.

