Jaarverslag MR 2016-2017

De MR van de Bergse Zonnebloem in schooljaar 2016-2017
Elk jaar kijkt de Medezeggenschapsraad (MR) terug op het voorgaande jaar, en doet daarvan verslag.
Hieronder kunt u lezen wat er afgelopen schooljaar speelde binnen onze MR.
Samenstelling
Dit jaar bestond de MR uit vier ouders en vier personeelsleden. In het najaar van 2016 waren er verkiezingen
voor een plek in de oudergeleding. Tjeerd Agema is door de ouders van de school gekozen als nieuw lid. Per
januari is Tjeerd in de MR gestart.
Werkwijze
Een MR mag volgens de wet meebeslissen over een aantal onderwerpen en kan ook gevraagd en ongevraagd
advies geven over allerlei punten die met de school te maken hebben. In 2016-2017 zijn wij acht keer bijeen
geweest voor overleg. De directeur, Ellen Dijkstra, is hier altijd als genodigde bij aanwezig geweest.
Contactmomenten met de GMR (Gemeenschappelijke MR - alle BOOR basisscholen) waren er afgelopen jaar
niet. Twee ouders hebben een MR-cursus bij BOOR gevolgd.
Meedenken over plannen
Elk schooljaar kent een aantal vaste onderwerpen op de MR-agenda. De concrete plannen voor de formatie,
de lestijden, een vakantie- en studiedagenplanning en de ouderbijdrage komen onder meer aan bod. Na het
bespreken van de voorstellen van de directie heeft de MR daar mee ingestemd.
Naast deze meer praktische zaken denkt de MR mee over de onderwijsplannen van de school. Dit jaar waren
dat het schooljaarplan, het schoolondersteuningsprofiel en de begroting. De MR wil kritisch kijken naar deze
stukken en heeft daar dan ook tijd voor nodig. Het tijdig bespreken van deze stukken was lastig, ook doordat
informatie vanuit het bestuur soms laat beschikbaar was. Dit is een verbeterpunt voor het komende
schooljaar. Na het stellen van procedurele en inhoudelijke vragen is de MR met het schooljaarplan en de
begroting akkoord gegaan. Het schoolondersteuningsprofiel is niet besproken en komt in schooljaar 20172018 op de agenda.
Ook op de MR-agenda
Extra agendapunten dit jaar waren de verkiezingen voor de oudergeleding en het vaststellen van een nieuw
Modelreglement voor de MR. Ook is gesproken over het opstellen van een huishoudelijk reglement, om
afspraken te maken over besluitvorming en taken. Dit krijgt in schooljaar 2017-2018 een vervolg.
Het afgelopen jaar waren de ‘expertgroepen’ een nieuw vast agendapunt. De leerkrachten uit de MR vertellen
over wat er binnen de expertgroepen op school gaande is. Hierdoor konden we in de MR de ontwikkelingen
waar het lerarenteam aan werkt volgen. De MR merkt dat het team actief is betrokken bij de plannen en
ontwikkelingen in de school.
Huisvesting
De huisvesting was ook in het afgelopen schooljaar weer een belangrijk punt van aandacht. De school heeft
namelijk per augustus 2017 feitelijk te weinig lokalen om alle leerlingen te huisvesten. Hiervoor is een
vertegenwoordiger van ons schoolbestuur (BOOR) aangeschoven bij de MR en is overleg geweest met een
groep betrokken ouders.
De MR heeft zich sterk gemaakt voor het belang van de school als eenheid, waarbij niet twee groepen
geïsoleerd van de rest gehuisvest worden. Voor de korte termijn is dit gerealiseerd door opofferen van het
speellokaal. De MR pleit nadrukkelijk voor een structurele oplossing met twee extra lokalen.
BOOR en de gemeente zijn in gesprek over een structurele oplossing, de MR blijft dit nauwlettend volgen.
Voortzetting VLT
Ander belangrijk punt op de MR-agenda was het voortzetten van de activiteiten die via subsidie van de
gemeente Rotterdam (Leren Loont) in VLT-tijd uitgevoerd worden. Door afname van de subsidie staan deze
aanvullende vakken op de tocht. De MR maakt zich hard voor een samenhangend aanvullend programma
naast het vaste curriculum, waarbij ook financiering via fondsen en/of ouders moet worden onderzocht.
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Hiervoor is net voor de zomer een enquête uitgezet onder alle ouders. In het huidige schooljaar moeten
besluiten worden genomen over of en hoe verder te gaan met VLT.
Veiligheid en busvervoer
De MR houdt zich ook bezig met veiligheid van de kinderen en het personeel. Jaarlijks wordt een zogenaamde
schouw gehouden om te kijken of alles in de school voor leerlingen en personeel veilig is. Verbeterpunten
worden door de schoolleiding opgepakt. We kijken niet alleen binnen de school, maar hebben ook aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid om de school (zoals het kruispunt Kleiweg/Uitweg).
Ook heeft de MR de onveilige wandelroute naar de toegewezen gymlocatie per augustus 2017 bij de
gemeente aangekaart. Dit heeft ervoor gezorgd dat er toch busvervoer is voor de kinderen naar de gymles.
Financiën
De MR is formeel verantwoordelijk voor de financiën van de oudercommissie. De jaarrekening en begroting
voor 2016-2017 is goedgekeurd. Sinds juni 2014 bestaat de stichting ‘Vrienden van de Bergse Zonnebloem’;
de financiën van de OC en aanvullende subsidies zijn hier ondergebracht. De relatie tussen de stichting
‘Vrienden van de BZ’, de OC, de school en de MR is besproken en moet in 2017-2018 duidelijker worden. Dit is
van belang omdat de MR, namens de ouders, zicht wil hebben op de besteding van geld dat door ouders
wordt bijgedragen (denk aan: overblijf, ouderbijdrage, sponsorloop).
Vooruitblik
Al met al kijkt de MR terug op een schooljaar waarin we zien dat het met de school en het team goed loopt.
We zien helaas ook ontwikkelingen zijn die niet wenselijk zijn voor onze kinderen, namelijk een te klein
gebouw en onzekerheid over de VLT.
In het huidige schooljaar wil de MR dan ook zeker haar aandacht richten op de voortzetting van de VLT, de
huisvesting en de communicatie met ouders. Op dit moment gewerkt aan het opstellen van een nieuw MRjaarplan dat ons houvast geeft bij het bespreken van de vaste onderwerpen, maar ons ook scherp houdt op de
speerpunten voor dit schooljaar. Zodra dit gereed is wordt dit geplaatst op de website en de app van de
school.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag, dan kunt u mailen naar mr@bergsezonnebloem.nl
Namens de MR van ods De Bergse Zonnebloem,
Marijke Terwisscha van Scheltinga

2016/2017
Personeel:
Anne-Marie Sloven
Bianca Wessel
Laura Benneheij
Rosanne Bakker

Ouders:
Alfred Nieuwenhuis
Marcel van Gog
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Stephanie Appenzeller opgevolgd door Tjeerd Agema

2017/2018
Personeel:
Anne-Marie Sloven
Annette Boere
Jeroen Hoekstra
Rosanne Bakker

Ouders:
Alfred Nieuwenhuis
Marcel van Gog
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Tjeerd Agema
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