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De leestijd van dit beknopte jaarverslag is ongeveer 5 minuten. Daarna bent u op de 
hoogte van de belangrijkste activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) in het 
schooljaar 2016/2017. 
 
De MR begon het schooljaar met een kennismaking met de interim-directeur Astrid van 
der Weide. We  hebben gesproken over de nieuwe samenwerking en als belangrijke 
waardes werden goede communicatie en wederzijds vertrouwen benoemd. 
 
In een extra bijeenkomst zijn de ouders die geïnteresseerd waren om de vacatures 
binnen de MR te gaan vullen, geïnformeerd over de werkwijze van de MR. Na de 
verkiezingen is de samenstelling geworden: 
 
Personeel Ouders 
Anne van de Schoot (secretaris) 
Mirjam de Graaf  
Rachelle de Jong (secretaris) 
Pascal Rooze (voorzitter vergaderingen) 
Diane de Jong 

Claudia Filippo 
Marieke Mutsaers 
Enrico Meeuwsen 
Piedro van den Heuvel 
Martin Hendriks (voorzitter voor 

gesprekken met Astrid) 
 
Enkele nieuwe leden hebben de startcursus MR gevolgd. Later zijn twee leden nog naar 
een voorlichtingsbijeenkomst ‘MR en begroting’ gegaan. 
 
In de nieuwe samenstelling en met ondersteuning van een begeleider van de Algemene 
Onderwijsbond is het nieuwe jaarplan vastgesteld en hebben we gesproken over de 
speerpunten waar we ons dit jaar vooral op willen richten: 

 Werving van de nieuwe directeur 
 Werkdruk 
 Zorg 

 
Werving nieuwe directeur 
De MR is nauw betrokken geweest bij het hele traject rond de werving van de nieuwe 
directeur. We hebben meegedacht over de stappen die doorlopen zijn en hebben punten 
aangedragen voor het profiel van de nieuwe directeur. Veel aangedragen punten zijn 
ook in het profiel van de vacature teruggekomen. Een ouder uit de MR heeft 
deelgenomen aan de benoemingsadviescommissie en uiteindelijk is unaniem positief 
geadviseerd over de aanstelling van Justin Vliegenthart. 
 
Werkdruk 
Als MR maken we ons grote zorgen over de werkdruk bij het personeel. De MR heeft dit 
punt besproken en de directie ongevraagd advies hierover uitgebracht. Wij hebben  
bijvoorbeeld geadviseerd om beter te kijken naar de balans tussen de uren voor de klas 
en de uren voor de taken buiten de klas; niet alleen individueel maar ook voor het team 
als geheel. Ook vinden we het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden in de 
jaarplanning; niet alles kan en misschien moet het soms wat minder zodat er meer lucht 
is voor wat overblijft. Bij de conferentiedag van het team is werkdruk besproken en de 



acties die daaruit voortkwamen lijken belangrijke verbeteringen te gaan brengen. Ook 
landelijk heeft werkdruk inmiddels meer aandacht en is er een prikactie geweest. Later 
in 2017/2018 evalueren we de veranderingen. 
 
Zorg 
Aan het begin van het jaar is gesproken over de zorg die de school kan bieden aan 
kinderen die meer of andere zorg nodig hebben. Dit was naar aanleiding van een analyse 
van de zorgmogelijkheden van Panta Rhei die vanuit het samenwerkingsverband 
Plein013 is uitgevoerd. De MR vond dat deze analyse onvoldoende recht deed aan de 
school en haar ambities. Inmiddels is er vanuit de directie ook een plan voor 
verbeteringen van de zorg binnen de school en zijn de eerste acties uitgevoerd.  Zorg 
blijft een punt dat ook volgend schooljaar zeker de aandacht van de MR krijgt. 
 
 
Naast de speerpunten zijn er ook heel veel andere punten besproken. Hieronder 
noemen we de belangrijkste: 
 
Begroting en formatieplan 
Een aparte werkgroep vanuit de MR heeft met Astrid de begroting doorgesproken. In de 
begroting van een school zijn personeelskosten de belangrijkste post. Als MR zijn we 
tevreden dat in de begroting en het formatieplan voor schooljaar 2017/2018 rekening is 
gehouden met een vijfde kleutergroep vanaf de start van het schooljaar op de locatie 
Galjoenstraat en een tweede kleutergroep op de Don Sartostraat. We hebben de directie 
wel met klem gevraagd om goed functioneerde leerkrachten met een tijdelijk contract 
een vast contract aan te bieden. We vinden het een zeer ongewenste ontwikkeling dat er 
afscheid genomen wordt van goed functionerende leerkrachten omdat ze vanwege de 
wetgeving geen nieuw tijdelijk contract meer mogen krijgen. 
 
Vakantierooster 
De directie heeft de MR een voorstel gedaan om de uren in de onderbouw en 
bovenbouw in de toekomst gelijk te trekken. Concreet betekent dit dat in schooljaar 
2017/2018 een extra vrije week van de onderbouw vervalt. De MR heeft zich over het 
voorstel gebogen, heeft het nagerekend, andere ouders en personeelsleden bevraagd en 
is nog in een extra bijeenkomst bij elkaar gekomen om precies alle voor- en nadelen 
zorgvuldig af te wegen. Uiteindelijk heeft de MR positief geadviseerd omdat we denken 
dat dit - als je het bekijkt over de totale school heen - voor de meeste kinderen en ouders 
uiteindelijk het beste is. 
 
 
Na de zomervakantie gaat de MR opnieuw aan de slag om op een positief-kritische 
manier de school te volgen en te adviseren. Voor meer details kunt u ook de notulen op 
de website van de school nalezen. 


