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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019 
 
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 2019 kijken we dus terug op de schooljaren 2018/2019 (van januari 
2019 tot aan de zomervakantie 2019) en 2019/2020 (vanaf de zomervakantie tot aan 31 
december 2019). 
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit het personeel. In 
2019 werd het personeel vertegenwoordigd door Diny van de Ven, Elly Kop-Muller en Patty 
van Kuijk. Namens de ouders Petra van Halder, Monique Pardoel en Robbert van ’t Veer. De 
termijn van Robbert van ’t Veer liep af. Hij heeft zich wederom verkiesbaar gesteld. Omdat 
er geen andere kandidaten waren is Robbert herkozen in de MR. 
 
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. 
 
Als trendbreuk op voorgaande jaren is er een stijging van het leerlingaantal. Dit is met name 
merkbaar binnen de kleutergroepen. Voor de groepsindeling was het ook voor het 
schooljaar 2019/2020 noodzakelijk om met meerdere combinatiegroepen te gaan werken. In 
december 2019 is een 3e kleutergroep gestart om op deze manier de nieuwe instroom goed 
op te kunnen nemen op onze school. 
 
In dit jaarverslag 2019 gaan we op een aantal zaken wat dieper in. Ook is een chronologisch 
overzicht aanwezig waarin per maand is aangegeven welke onderwerpen hebben gespeeld 
en wat besproken is in de MR-vergadering. 
 
Directie 
De MR overlegt met de directie van de school. Vanwege het ziekteverlof van Marc van Gorp 
is dat in 2019 geweest met de interim-directeur Yvonne Mutsaerts. Yvonne is het gehele jaar 
2019 verantwoordelijk geweest. Gedurende het jaar is met het bestuur gesproken over de 
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continuering van de inzet van Yvonne. Yvonne is ook voor het jaar 2019/2020 als interim-
directeur verbonden aan onze school. Over de invulling van de directie voor schooljaar 
2020/2021 is nog geen duidelijkheid. 
 
Formatie en groepsindeling 
Formatie 
De formatie blijft ieder jaar vanuit de MR gezien een belangrijk onderwerp. Door het sterke 
verschil in grootte van de verschillende groepen is dat lastig, mede als gevolg van de 
koppeling tussen leerlingaantallen en formatieplaatsen. Door het zogenaamde normkader 
vanuit Leerrijk! verloopt het proces wel vlotter en is dit ook transparanter. Daarnaast is er 
vanuit het werkdruk akkoord ook in het schooljaar 2019/2020 de inzet van onder andere een 
vakdocent gym. 
 
Groepsindeling 
Ook voor de groepindeling van het schooljaar 2019/2020 is het noodzakelijk om te gaan 
werken met meerdere combinatiegroepen en was het noodzakelijk om een groep op te 
splitsen. Na een voorstel van de directie is door de MR ingestemd met de indeling van de 
groepen. Vanwege het stijgende aantal leerlingen is in december 2019 een 3e kleutergroep 
gestart. Bij de herverdeling van de groepen zijn ouders gehoord. Bij het sollicitatieproces 
voor de nieuwe leerkracht is de MR betrokken in de selectiecommissie. De MR heeft 
ingestemd met het vormen van de 3e kleutergroep. 
 
Contact met de OV 
Voor 2019 is door de MR een uitnodiging gedaan aan de OV om een MR vergadering bij te 
wonen. Hier is geen gebruik van gemaakt. Goede voornemen is om in het schooljaar 
2019/2020 meer contact te hebben. 
 
Actie in het onderwijs 
In 2019 zijn er op verschillende momenten stakingen geweest waardoor de school gesloten 
was en de lessen uit vielen. Door de school is hierover open en transparant gecommuniceerd 
naar de ouders. De stakingen voor de inzet van een betere CAO hebben in uiteindelijk geleid 
tot een aanpassing hiervan en de inzet van een budget, beschikbaar voor de school om de 
werkdruk te verlagen.  
 
Onderhoud van het schoolgebouw 
In 2019 is in enkele vergaderingen gesproken over de status van het onderhoud van het 
schoolgebouw. In het voorjaar van 2019 waren er grote lekkages in het schoolgebouw. 
Hierdoor is er schade ontstaan aan het gebouw. Door de MR is aandacht gevraagd voor het 
uitvoeren van regulier onderhoud en het oplossen van de lekkages. Hoewel binnen de 
gemeente een plan loopt voor het zorgen voor “frisse scholen” is het van belang dat we 
zorgen dat ook voor de Kinderboom voldoende aandacht blijft voor onderhoud en 
investeringen in het gebouw. 
 
Trendanalyse 
Door de oudergeleding van de MR wordt jaarlijks met de directie een trendanalyse 
besproken. In deze trendanalyse zijn de resultaten van een groep weergegeven, bijgehouden 
over meerdere jaren. Op die manier is te zien op welk niveau een groep presteert en of hier 
afwijkingen in zitten. Door het hier met elkaar over te hebben en dit te bespreken kan hierop 
worden gestuurd. Natuurlijk zijn deze gegevens anoniem en worden de gegevens ook door 
de directie met de leerkrachten besproken. 
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Chronologische volgorde van gespreksonderwerpen 
Januari 
Geen bijeenkomst 
 
Februari 
Voortgang directievoering 
Acties in het onderwijs 
MR financieel jaarverslag 2018 
MR jaarbegroting 2019 
MR jaarverslag 2018 
Ouderklankbord 
Formatie 2019-2020 
Overblijf 
 
Maart  
Overblijf 
Jaarplan Arbo (materiele zaken) 
Onderhoudsplan 
Stand van zake aanmelding nieuwe leerlingen 
Formatie 2019-2020 
Taakbeleid 
MR verkiezing 
 
April  
Geen bijeenkomst 
 
Mei  
Uren berekening 2019-2020 
Formatie 2019-2020 
Vakantierooster 2019-2020 
SOP concept 
MR verkiezingen 
 
Juni  
Vervolg directievoering 
Urenberekening 2019-2020 
Formatie 2019-2020 
Meerjarenplan 2019-2023 
Schoolgids & jaarkalender 2019-2020 
Werkverdelingsplan 
Zorg om lekkages 
MR activiteitenplan 2019-2020 
 
Juli 
Geen bijeenkomst 
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Augustus  
Geen bijeenkomst 
 
September  
Onderhoud 
Formatie 2019-2020: derde kleutergroep 
Schoolgids & jaarkalender 2019-2020 
Schoolkamp 2020 
Sponsoring 
MR activiteitenplan 2019-2020 
Ouderklankbord  
 
Oktober  
Geen bijeenkomst 
 
November  
Trendanalyse 
RI&E 
Investeringsplan 
Sponsoring  
BVL plan 
Derde kleutergroep 
Schooljaarplan 2019-2020 
 
December  
Geen bijeenkomst 
 


