Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018
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 2018 kijken we dus terug op de schooljaren 2017/2018 (van januari
2017 tot aan de zomervakantie 2018) en 2018/2019 (vanaf de zomervakantie tot aan 31
december).
Samenstelling MR
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit het personeel. In
2018 werd het personeel vertegenwoordigd door Diny van de Ven, Elly Kop en Patty van
Kuijk. Namens de ouders Kristel van Kempen, Monique Pardoel en Robbert van ’t Veer. De
termijn van Kristel liep af en Kristel heeft zich niet meer kandidaat gesteld. Op de oproep
voor nieuwe leden hebben we 1 reactie ontvangen van Petra van Halder. Zij is toegetreden
tot de MR. In de vergadering van 12 juni hebben we afscheid genomen van Kristel.
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 2018 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 2018/2019 noodzakelijk om met meerdere combinatiegroepen te gaan werken.
In dit jaarverslag 2018 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 overlegd met de directie van de school. Vanwege het ziekteverlof van Marc van Gorp
is dat na de zomervakantie geweest met een interim directie, bestaande uit Peter Been
(directeur van Stichting Leerrijk! op de school Baardwijk) en Yvonne Mutsaerts. De
eindverantwoordelijkheid lag in 2018 bij Peter Been. In 2018 is door de interim directie met
name ingezet op het op orde brengen van een aantal verplichte administratieve zaken zoals
het schooljaarplan en te zorgen dat de school “gewoon” kan door draaien met zo min
mogelijk last voor de kinderen, leerkrachten en ouders. Door de MR is aangegeven dat de
prioriteit hier ook bij moet liggen.
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, 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. Voor de formatie is door de
directie een frictieverzoek ingediend bij Leerrijk! welke ook is gehonoreerd. Daarnaast is er
vanuit het werkdruk akkoord in totaal €23.000 in te zetten.
Dit is op de volgende manier ingezet.
* Vakdocent gym voor groep 4 t/m 8. Deze groepen hebben allemaal op dinsdagmiddag
gym. De vakdocent zal op toerbeurt in de groepen les geven.
* Leerkracht op donderdag ter ondersteuning van groep 5-6 en 7-8.
* Vanaf januari een onderwijsassistent voor de groepen 1-2.
* Leerkracht die 5x ingezet kan worden bij het splitsen van groep 7-8
Groepsindeling
Ook voor de groepsindeling van het schooljaar 2018/2019 is het noodzakelijk om te gaan
werken met meerdere combinatiegroepen. De directie heeft een voorstel gedaan waarbij
door de MR is aangegeven om de combinatiegroepen vanuit het schooljaar 2017/2018 als 1
groep bij elkaar te houden. In het voorstel van de directie is daar rekening mee gehouden en
heeft de MR ingestemd met de groepsindeling
Contact met de OV
In 2018 is door de MR een OV vergadering bijgewoond. Dit om met elkaar een aantal zaken
te kunnen doornemen en zo te weten wat er speelt binnen de OV. Voor 2019 is door de MR
een uitnodiging gedaan aan de OV om een MR vergadering bij te wonen.
Actie in het onderwijs
In 2018 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 uiteindelijk geleid
tot een aanpassing hiervan en de inzet van een budget, beschikbaar voor de school om de
werkdruk te verlagen.
Trendanalyse
Door de oudergeleding van de MR wordt jaarlijks met de directie een trendanalyse
besproken. In deze trendanalyse zijn de CITO 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 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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