Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2014/2015

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 2014/2015 bestond de MR uit:
Personeelsgeleding:
- Wilma Naberhuis
- 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, bestuursformatie en begrotingen.

Schooljaar 2014/2015
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 en ouder
café de laatste informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen. De MR ziet dat er
voldoende ruimte is voor vragen en inspraak.
In het voorjaar van 2015 is een ouder/leerling/medewerker enquête uitgevoerd door
Organisatieadvies bureau B&T. De vele reacties en ideeën worden door de directie
meegenomen in toekomstige keuzes en beleid.
Financiële begroting;
Het schooljaar 2014/2015 had geen enkele financiële ruimte in het reguliere budget,
dat is bedoeld voor de kinderen, leerkrachten, leermiddelen etc.
De financiering van het schoolplein en de fietsenstalling komt uit een ander budget.
Het aanpassen van het plein laat in de beleving lang op zich wachten. Dit heeft te
maken met de gesprekken met de gemeente en het inzamelen van sponsorgelden
om dat mogelijk te maken. Ouders en leerlingen hebben door middel van spontane
initiatieven (sponsorloop) ook geld ingezameld voor het schoolpleinproject.
De Ouderbijdrage t.b.v. het activiteitenfonds is vrijwel volledig overgegaan op
automatische incasso. Een aantal ouders kiezen nog voor handmatige
overboekingen.
Schoolplein
Hoewel er op het plein nog niet veel zichtbaar is, wordt er achter de schermen hard
gewerkt. Er worden gesprekken gevoerd en stappen gezet. De directrice en
projectouders hebben de visie en de tekeningen bij de gemeente gepresenteerd. De
gemeente is enthousiast. Het schoolplein wordt mogelijk een openbaar plein. De
gemeente heeft toegezegd dat zij de financiële middelen beschikbaar stelt voor een
nieuw hekwerk en een fietsenstalling. Op dit moment is de fietsenstalling al klaar.
Inspectie
Op 8 december 2014 heeft de inspectie obs De Springschans bezocht in het kader
van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in
Nederland. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van informatie over de
kwaliteit van het onderwijs, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag
2014-2015. Tevens is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke
voorschriften, waaronder de onderwijstijd.
De inspectie heeft geconstateerd dat het onderwijs op obs De Springschans van
voldoende kwaliteit is.
Groepen/klassen 2015-2016
Ondanks een iets teruglopend aantal leerlingen in het komende schooljaar 20152016 hebben de directie en leerkrachten het behoud van 8 groepen kunnen
continueren. Er zijn geen combinatieklassen op De Springschans.

Andere tijden
De Springschans heeft afgelopen jaar onderzocht hoe binnen 5 jaar een overstap
naar 940 uur en vijf gelijke dagen gerealiseerd kan worden. Komend schooljaar 2015
-2016 zal er in de groepen 2 en 3 extra uren les worden gegeven.
Het vijfgelijke dagen model met continurooster is voor de schooldirectie de stip op de
horizon.
De MR is in deze ontwikkeling door o.a. Surplus en externe adviseurs voorgelicht. Zij
zal ook komend schooljaar nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen van dit
proces.

Schooljaar 2015/2016
Aandachtspunten voor MR
1. Verkeersveiligheid: ontwikkeling nieuw plein 1945 en de invloed daarvan op de
veiligheid rond de school.
2. Financiën:
 Een gezonde begroting op basis van aantal groepen voor het resterende
schooljaar 2015/2016 en schooljaar 2016/17 en daarmee samenhangend
het te besteden budget;
 Ruimte creëren voor investeringen voor oa. het schoolplein.
3. Betrokkenheid, goede voorlichting en een ouderpeiling in het traject naar “andere
schooltijden”.

