Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Heerevelden
Schooljaar 2015-2016
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS de Heerevelden over het
schooljaar 2015-2016. De ontwikkelingen van het schooljaar zijn beknopt in dit verslag
opgenomen. Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de verslagen van de MRvergaderingen die via de website beschikbaar zijn.
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:
Ook in het schooljaar 2015-2016 hebben we in de MR gewerkt met een samenstelling van 3
ouders en 3 teamleden. De samenstelling gedurende het schooljaar was als volgt:
Oudergeleding:
Erik Mentink (voorzitter)
Cinthy van Berkel (GMR)
Marcel van Gaal
Teamgeleding:
Will Bleijs (secretaris & GMR)
Patricia van Gool
Vacature
De samenstelling is identiek aan die van de tweede helft van het schooljaar 2014-2015. Ook
blijven zowel Will als Cinthy de GMR trouw bezoeken. Will en Erik hebben ongeveer een week
voorafgaand aan de vergadering vooroverleg en bepalen samen de agenda voor de vergadering.
Zowel Astrid van der Weijden als Inger Kuiper hebben als schoolleiding ongeveer de helft van de
MR vergaderingen bijgewoond. Tijdens deze vergaderingen was altijd sprake van een goede en
informele informatie-uitwisseling tussen MR en directie en ruimte voor open discussies.
Voor de MR is op de schoolbegroting budget opgenomen, maar er zijn geen grote uitgaven
geweest. De administratie van de school vervult de rol van penningmeester.
In het schooljaar 2015-2016 zijn een aantal standaard, in de Wet medezeggenschap scholen
(WMS) genoemde, onderwerpen besproken en waar nodig geaccordeerd:






Taakbeleid 2015-2016
Schoolbegroting 2015
MR jaarrooster 2015-2016
Schoolgids 2015-2016
Zorgplan

Naast deze onderwerpen heeft de MR zich ook bezig gehouden met de volgende onderwerpen:


Directie
Het schooljaar is begonnen met overleg met de bestuurder van Opmaat over de tijdelijke en
permanente invulling van de vacature voor een directeur. Voor het schooljaar 2015-2016 wordt
Astrid van der Weijde bereid gevonden om de directietaken waar te nemen. Inger Kuiper
neemt de dagelijkse leiding van de school op zich, Astrid ondersteund met de directietaken.
In maart is door schoolleiding en bestuur een vacaturetekst opgezet. Deze is besproken en op
initiatief van de MR op enkele kleine punten aangepast. Vervolgens is de procedure gestart.
Bij de sollicitatiegesprekken is een afvaardiging van het personeel alsmede de oudergeleding
van de MR aanwezig geweest. De gesprekken zijn in een positieve en constructieve sfeer
verlopen. Uiteindelijk is een definitieve selectie gemaakt en heeft Jette Oonk de functie
aanvaard.



Jaarvergadering en thema-avond
De BOV heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met de MR de jaarvergadering te houden
en deze te koppelen aan een thema-avond. Helaas is door te weinig aanmeldingen deze
avond niet doorgegaan.



Inspectie
Het inspectiebezoek in januari leek gunstig te verlopen. Helaas is het uiteindelijke oordeel
achteraf naar beneden bijgesteld zodat de Heerevelden nu versneld (schooljaar 2016-2017)
weer bezoek krijgt van de inspectie. Dit was voor het team wel een domper, aangezien er hard
gewerkt wordt om de resultaten op niveau te krijgen.



Arbo en ontruimingsplan
Cinthy van Berkel en Will Bleijs hebben de taak op zich genomen het ontruimingsplan te
actualiseren. Hier is een goede start mee gemaakt, maar het blijkt moeilijk in de veranderende
omstandigheden het plan actueel te houden.



Mobiliteit
Gedurende de vrijwillige mobiliteit bleek dat er een aantal docenten een andere functie hebben
aanvaard. Uit de interne mobiliteit bij Opmaat waren geen kandidaten die de ontstane
vacatures wilden invullen, wat de kans gaf om extern een procedure uit te zetten. Hierop zijn
sollicitatiegesprekken gevoerd voor een IB-er en een leerkracht voor groep 8. Bij deze
gesprekken is de oudergeleding ook betrokken geweest.
Helaas bleek in de laatste week voor de grote vakantie dat de leerkracht voor groep 8 zich toch
terugtrok. Uiteindelijk is er in de grote vakantie in samenwerking met Inger, Jette en de MR nog
een vervangende leerkracht gevonden voor deze groep.



Samenstelling MR
Als MR hebben we vanwege de mobiliteit afscheid moeten nemen van Will Bleijs en Patricia
van Gool. Dat leverde de discussie op in welke samenstelling verder te gaan. Uiteindelijk is
besloten voor het jaar 2016-2017 in een 3-2 samenstelling te werken. Er zijn momenteel nog
drie ouders lid van de MR. Bij eventuele stemming wordt dit verschil met een rekenformule
vereffend. Voor het jaar 2016-2017 hebben Inger Kuiper en Diana Verkaaik zich bereid
gevonden de teamgeleding te vormen. Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de samenstelling
2-2, aangezien Erik Mentink afscheid neemt. Erik heeft de voorzittershamer (figuurlijk)
overgedragen aan Marcel en zorgt verder voor ondersteuning, zodat de overgang soepel
verloopt.



Vakantierooster
Het vakantierooster is voordat het in de MR is besproken door het team bekeken. Het voorstel
is in de raad besproken en na een korte discussie is een positief advies gegeven. een aantal
keer besproken. In eerste instantie is er een voorlopig advies gegeven. Met het opstellen van
het vakantierooster is zoals elk jaar zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van
de in het schooljaar 2010-2011 gehouden ouderenquête, waarbij nu wel de keuze is gemaakt
om studiedagen meet te spreiden over het jaar om zodoende voor de docenten
administratiedagen in te roosteren.

Meer details zijn terug te lezen in de verslagen van de MR/vergaderingen die zijn
te vinden op www.heerevelden.nl.
Tilburg, november 2016,
Erik Mentink, voormalig voorzitter MR
Marcel van Gaal, huidig voorzitter MR

Bijlage Aftreedschema MR-leden
Naam

Termijn
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Einde termijn

Oudergeleding
Erik Mentink

2

2016

2020

Marcel van Gaal

2

2016

2020

Cinthy van Berkel

1

2015

2018

Teamgeleding
Inger Kuiper

1

2016

2020

Diana Verkaaik

1

2016

2020

1

1

Noot: Erik Mentink verlaat met ingang van einde schooljaar 2016-2017 de MR. Zoon Lars neemt dan met groep 8
afscheid van de Heerevelden waarmee er geen kind meer op de Heerevelden zit.

