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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017 
 
Inleiding 
 
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen directie, personeel en ouders over het beleid 
dat gevoerd wordt op de Kinderboom. Het schooljaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar. 
In het jaarverslag van 2017 kijken we dus terug op de schooljaren 2016/2017 (van januari 
2017 tot aan de zomervakantie 2017) en 2017/2018 (vanaf de zomervakantie tot aan 31 
december. 
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit het personeel.  
In 2017 werd het personeel vertegenwoordigd door Diny van de Ven, Elly Kop, Carine 
Engwerda en Patty van Kuijk. Carine heeft na de zomervakantie de MR verlaten en Patty is 
hiervoor in de plaats gekomen.  
Namens de ouders Kristel van Kempen, Juliëtte van Best en Robbert van ’t Veer. De termijn 
van Juliëtte liep af en doordat er meerdere kandidaten zich verkiesbaar stelde was het 
noodzakelijk om verkiezingen te organiseren. Na verkiezing is Monique Pardoel gekozen en 
hebben we in de vergadering van 20 juni afscheid genomen van Juliëtte. 
 
Met deze samenstelling is de MR volledig bezet. Er is ook een actieve Oudervereniging en  
vertegenwoordiging van de Kinderboom binnen de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Leerrijk! Hiermee is de betrokkenheid van de 
ouders met de school en Stichting Leerrijk! goed. 
 
Aandachtspunten voor de MR 
Voor de MR zijn belangrijke aandachtspunten: 

 Is er gebeurd wat we hebben afgesproken in het schooljaarplan; 

 Heeft de school zowel voor leerlingen als voor het personeel een prettige leer- en 
werkklimaat; 

 Is de school financieel op orde, is het er veilig en worden de leerdoelstellingen 
bereikt; 

 Is er voldoende contact met andere groepen belanghebbenden zoals de 
Oudervereniging (OV), ouders, GMR en het Bestuur van Leerrijk! 

 
Tijdens de verschillende uitgevoerde overleggen met de andere geledingen, ouders en het 
bestuur van Leerrijk! is het afgelopen jaar door de MR voldoende aandacht geweest voor de 
bovengenoemde punten. 
 
Ook in 2017 is er sprake van een teruglopend leerlingaantal wat zorgt voor een lastige 
formatieronde en een groepsindeling. Voor de groepsindeling was het ook voor het 
schooljaar 2017/2018 noodzakelijk om met meerdere combinatiegroepen te gaan werken. 
 
In dit jaarverslag 2017 gaan we op een aantal zaken wat dieper in. Ook is een chronologisch 
overzicht aanwezig waarin per maand is aangegeven welke onderwerpen hebben gespeeld. 
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Formatie en groepsindeling 
 
Formatie 
De formatie blijft ieder jaar vanuit de MR gezien een belangrijk onderwerp. Door de dalende 
lijn van het leerlingaantal is dat lastig, omdat leerlingaantallen gekoppeld is aan 
formatieplaatsen. Door het zogenaamde normkader vanuit Leerrijk! verloopt het proces wel 
vlotter en is dit ook transparanter. Voor de formatie is door de directie een frictieverzoek 
ingediend bij Leerrijk! welke ook is gehonoreerd. De invulling van de formatie, en het 
aantrekken van enkele nieuwe krachten heeft tot in de zomervakantie doorgelopen, maar 
uiteindelijk is de gehele formatie ingevuld. 
 
Groepsindeling 
Ook voor de groepindeling van het schooljaar 2017/2018 is het noodzakelijk om te gaan 
werken met meerdere combinatiegroepen. Dit vanwege onvoldoende beschikbaar gestelde 
formatie. Nadat het frictieverzoek op de formatie is gehonoreerd stemt de MR in met de 
groepsindeling. 
 
Directie 
Vanaf 1 januari 2017 is Marc van Gorp directeur van de Kinderboom geworden. Hiervoor 
heeft hij deze functie als waarnemend directeur uitgevoerd. 
 
Ouderklankbord 
In 2017 heeft er geen ouderklankbord bijeenkomst plaatsgevonden. Uit analyse van het 
uitgevoerde tevredenheidsonderzoek zijn geen specifieke onderwerpen naar voren 
gekomen. Ouders zijn over het algemeen positief en tevreden.  Afgesproken is dat de MR zal 
blijven kijken of een ouderklankbord gehouden kan worden, dit zodra er een geschikt 
onderwerp hiervoor is. 
 
Verkeerssituatie rondom de school 
Reeds in 2016 is door de gemeente een voorstel opgesteld voor een verbetering van de 
verkeersveiligheid rondom school. Dit plan is in een overleg tussen de omwonenden, 
gemeente, directie en MR besproken waarbij ook de situatie, tijdens een ochtend is 
beoordeeld. De gemeente heeft hierop aangegeven nadere zaken uit te werken. Vanuit de 
buurt zijn verschillende zaken aangestipt zoals het parkeren van auto’s. Na meerdere 
overleggen in 2017 onder andere met de school en de buurt zijn in de herfstvakantie van 
2017 de maatregelen doorgevoerd.  
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chronologisch overzicht bespreekpunten 
 
Januari  
Tevredenheidspeiling 
Trendanalyse 
Vakantierooster 2017-2018 
IEP toets 
Beleid inzake parttimers 
Sponsoring 
 
Februari 
Geen bijeenkomst 
 
Maart  
Schooljaarverslag 2015-2016 
Schooljaarplan 2016-2017 
Vakantie rooster 2017-2018 
Formatie 2017-2018 
Sponsoring: beleidsplan 
MR verkiezingen 
 
April 
Geen bijeenkomst 
 
Mei 
Verkeerssituatie rondom school 
Formatie 2017-2018 
Vakantierooster 2017-2018 
Tevredenheidspeiling 
Jaarkalender 2017-2018 
Extra bijeenkomst met GMR: privacy van leerlingen 
Trendanalyse 
MR verkiezingen 
Begroting BS Kinderboom 
Vervangingsbeleid 
Financieel jaarverslag MR 2016-2017 
Jaarbegroting MR 2017-2018 
 
Juni  
MR verkiezingen 
Verkeerssituatie rondom school 
Prikactie 27 juni 
Formatie 2017-2018 
Vakantierooster/urenberekening 2017-2018 
MR activiteitenplan 2017-2018 
 
Juli 
Geen bijeenkomst 
 
Augustus  
Geen bijeenkomst 



4 
 

 
September 
Geen bijeenkomst 
 
Oktober  
Verkeerssituatie rondom school 
Taakverdeling management 
Schooljaarplan 2017-2018 
Schoolgids 2017-2018 
Oudercontacten 
Sponsoring 
trendanalyse 
 
November  
Geen bijeenkomst 
 
December  
Schooljaarverslag 2016-2017 
Jaarbegroting/Investeringsplan 
Eindrapport RI & E en plan van aanpak 
Oudercontacten 
 
 
 

 


