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Jaarverslag MR 2015- 2016

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare
Montessori basisschool te Zwolle. In dit verslag staat een samenvatting van de
belangrijkste werkzaamheden van de MR in het schooljaar 2015– 2016. In bijlage A
vindt u het jaarplan van de MR met terugkerende onderwerpen.
Het jaarverslag is in te zien voor alle betrokkenen bij de school. Dit zijn: het bevoegd
gezag (de Stichting OOZ), de schooldirecteur, het personeel, de ouders en de leerlingen,
de oudervereniging, de Stichting beheer gelden tussenschoolse opvang openbare
Montessori basisschool Zwolle en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit
jaarverslag staat ook op de website.
Samenstelling en taakverdeling van de MR
Oudergeleding:
Claudia Tempels(voorzitter)
Evelyn Kamann (penningmeester)
Ottelie de Jong (secretaris)
Freek Bos

Personeelsgeleding:
Ineke Voerman
Larissa Valk
Hetty Bijsterbosch
Jan Rol

Vergaderdata en notulen
De MR heeft in het schooljaar 2015-2016 vergadert op de volgende data:
22 september 2015
10 november 2015
19 januari 2016
15 maart 2016
10 mei 2016
30 juni 2016
De notulen van de vergaderingen staan op de website.
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Formatie 2015-2016
Het formatieplan van de school is een vast onderwerp voor de MR vergadering. Het plan
wordt voorafgaande aan het nieuwe schooljaar voorgelegd aan de MR. De MR geeft
instemming en advies over de personeelsformatie van de school.

Oudervereniging
Aan het begin van het schooljaar hebben de Oudervereniging (OV) en wij nieuwe
afspraken gemaakt over de samenwerking. Met de OV is afgesproken dat leden van de
MR de vergaderingen van de OV bij toerbeurt bezoeken. Wij willen mede hierdoor ons
contact met de ouders versterken.
OV gaat bezig met het opstellen van een communicatieplan. Doel is om goed zicht te
krijgen op alle stakeholders die goed geïďnformeerd moeten zijn. In het nieuwe
studiejaar 2016-2017 wordt dit traject vervolgd, ook in afstemming met de MR.

Tussenschoolse opvang
De organisatie van tussenschoolse opvang is in het afgelopen schooljaar gewijzigd, de
leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel hebben een rol gekregen in het
vorm geven aan de opvang. Ouders worden niet meer ingezet voor pleinwacht, dit
gebeurt nu met leerkrachten en medewerkers van Smallsteps Kinderopvang BSO de
Boomkikker.
De tussenschoolse opvang is in het afgelopen schooljaar tijdens onze vergaderingen een
terugkerend onderwerp van gesprek geweest. Wij bleven hierdoor voortdurend op de
hoogte van de kwaliteit van de opvang. Ook is gesproken over de inzet van personeel
en de beleefde werkdruk. De overall conclusie is dat de opvang nieuwe stijl prima goed
is bevallen en wordt voortgezet. De MR heeft gedurende het hele school jaar vinger aan
de pols gehouden wat betreft de werkbeleving/werkdruk voor docenten.

Website
Mr heeft haar taken en rol op de website van de school vermeld. Hiermee zijn ouders
beter in staat om te vernemen wat de rol van de MR is en waar zij zich zoal mee bezig
houdt. Wij menen dat we hierdoor de zichtbaarheid van de MR hebben vergroot. Wel is
het doel van de MR voor komend schooljaar om de website nog optimaler te benutten.

Vertrek MR leden
Na jaren deelname aan de MR hebben Jan en Evelyn afscheid genomen van de MR. Wij
hebben Jan en Evelyn tijdens onze laatste vergadering in gepaste bewoordingen
bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren en voor de prettige samenwerking.
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Verkiezingen MR
Vanwege het vertrek van Evelyn en Jan hebben wij in juni 2016 verkiezingen
uitgeschreven. De oproep om zich als lid op te geven leverde 6 aanmeldingen op. Er is
een officiële stemronde geweest. Hierin is een nieuwe kandidaat naar voren gekomen.
Dit is Frances Spikman geworden, moeder van Zeppo en Pien. Zij zal vanaf september
aansluiten als ouder bij de MR.
Ook is er een nieuw MR lid vanuit de docentengeleding toegevoegd, dit is Patricia
geworden. Ook zij zal vanaf september bij de MR aansluiten.
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Algemene zaken
Voor de school was sprake van een gezonde financiële situatie voor het lopende
schooljaar. Er is zelfs sprake van een toename van leerlingen op de Montessorischool.

Ingezonden brieven
De MR heeft dit schooljaar twee ingezonden brieven mogen ontvangen. Deze zijn
tijdens de MR-vergadering besproken en er zijn passende acties voor ondernomen.

Bewegingsonderwijs
OOZ heeft het plan om de vakleerkrachten bewegingsonderwijs onder te brengen bij
Sportservice Zwolle. Zij zijn dan niet meer in dienst van Openbaar Onderwijs Zwolle. MR
is hier van op de hoogte gesteld evenals Roeland. Dit plan lijkt onvoldoende te zijn
gecommuniceerd met de vakleerkrachten, er lijkt dan ook gen unaniem draagvlak voor
te zijn. OOZ heeft de besluitvorming nog een jaar uitgesteld. MR heeft, ter informatie,
contact gezocht met de GMR en blijft op de achtergrond op de hoogte.

Evaluatie samenwerking binnen de MR
Wij vinden dat wij op een goede manier samen werken. Met name vanwege de open
manier van communiceren. Dat geldt ook voor de samenwerking en communicatie met
Roeland. Begin van komend schooljaar 2016-2017 gaat de MR weer bekijken waar er
behoefte is aan het bijspijkeren van kennis.
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Begroting MR 2015-2016
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Bijlage A

Jaarplan MR met terugkerende onderwerpen
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Algemene
Jaarplanning MR
Openbare
Montessori
Basisschool Zwolle
September

Zonder directeur

Concept jaarverslag MR
Financieel verslag en begroting MR
Verkiezing voorzitter en
secretaris/penningmeester; taakverdeling
binnen MR
Vaststellen jaarplan MR, inclusief
vergaderplanning
Inventariseren scholingsbehoefte MR

Met directeur

Managementstat
uut +
hoofdpunten
eerder
vastgesteld
beleid
Oktober
Zonder directeur

Met directeur

Notulen en agenda GMR
Verplichte info van het Bevoegd Gezag,
oa samenstelling Bevoegd Gezag,
managementstatuut enz
Bespreking informatie bevoegd gezag
Planning aangedragen onderwerpen
bevoegd gezag
Informatie over samenstelling bevoegd
gezag
Informatie over huisvesting
Informatie over begroting bevoegd gezag

b
r
o
n
19 MRR
3 HRR
23 MRR – 1/2/3
HHR
7.3 StM – 28.2/3
WMS
8 WMS – 18 MRR
8.2.h WMS
16 MRR
8.2a WMS

Vaststellen jaarverslag MR
Overleg met de ouderraad (=OV?)
Verkiezingen MR
Notulen en agenda GMR
Formatieoverzicht nav teldatum 1 oktober
Schriftelijke info over samenstelling BG,
organisatie binnen school,
managementstatuut en hoofdpunten
reeds vastgesteld beleid

19 MRR – 9 HHR
17 MRR
6-14 MRR

Evaluatie ouderparticipatie ism ov + plan
van aanpak
Notulen en agenda GMR vergadering
Informatie meerjaren formatieplan
bevoegd gezag (doet GMR?)
Bijeenkomst met achterban en ouderraad
over financieel jaarverslag

17 MRR

12.1c WMS
8.2.h WMS

November
Zonder directeur
Met directeur
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?
17 MRR

Informatie over (onderdelen) van
schoolplan

10b WMS

Discussie wijzigingen (onderdelen) van
schoolplan
Notulen en agenda GMR vergadering

10b WMS

December
Zonder directeur
Januari
Zonder directeur
Met directeur

Notulen en agenda GMR vergadering
Vaststellen schoolplan (4 jaarlijks)
Vaststellen wijzigingen onderdelen
schoolplan

10b WMS
10b WMS

Februari
Zonder directeur
Met directeur

Functioneren van de MR
Voorbereiding verkiezingen
Notulen/agenda GMR
Concept zorgplan samenwerkingsverband
(doet GMR?) voor 15 mei
Concept (bestuurs)formatieplan

6-14 MRR
10b WMS
8.2a/12.1b WMS

Maart
Zonder directeur
Met directeur

Informatie vakantierooster
Jaarstukken Stichting Overblijf bespreken
Notulen/agenda GMR
Informatie formatieplan komend
schooljaar

11f WMS

Overleg met OV
Notulen/agenda GMR
Vakantierooster vaststellen
Informatie concept schoolgids
Informatie klachtenregeling

17 MRR

Verkiezingsprocedure MR leden
Discussie concept schoolgids

6-14 MRR
13g WMS

Notulen/agenda GMR
Vaststellen formatieplan volgend jaar
Evaluatie klachtenregeling afgelopen jaar
Informatie taakverdeling en taakbelasting
afgelopen jaar

12.1b WMS
10g WMS
10d/11f/12h/13j
WMS

Inventarisatie informatiebehoefte MR
Activiteitenplan MR komend jaar
Notulen/agenda GMR
Installatie nieuwe MR leden
Vaststellen schoolgids

6-14 MRR
13g WMS

8.2a/12.1b WMS

April
Zonder directeur

Met directeur

11l WMS
13g WMS
10g WMS

Mei
Zonder directeur

Met directeur

Juni
Zonder directeur

Met directeur
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Juli

Informatie jaarrekening
Nascholingsplan volgend jaar
Evaluatie taakverdeling en taakbelasting
afgelopen schooljaar
Informatie en discussie over jaarverslag
bevoegd gezag
Vakantie

Augustus

Vakantie

10

8.2b WMS
12c WMS
10d/11f/12h/13j
WMS
8.2c WMS
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