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Inleiding
Hierbij presenteren wij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR)
van OBS De Schakel jaargang 2018-2019, en leggen wij formeel
verantwoording af voor onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Het verslag beschrijft werkwijzen, overlegstructuur en samenstelling van de
MR. Verder geven wij een overzicht van de onderwerpen die wij hebben
behandeld in onze vergaderingen gedurende het afgelopen jaar.
Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de school website, onder de
tegel MR. Notulen zijn daar ook terug te vinden. Maar wanneer u vragen
heeft horen wij het graag.
Per mail : mrdeschakel@onderwijsprimair.nl
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Samenstelling en werkwijze van de MR
Wat doet de MR?
Iedere school is verplicht een MR te hebben. E.e.a. is vastgelegd in de Wet
op de medezeggenschap (WMS)
MR is een inspraak orgaan voor zowel ouders als personeel. De MR overlegt
met de directie van onze school of Stichting Primair over schoolbeleid en
doelstellingen zoals passend onderwijs, veiligheid en onderwijskwaliteit.
( voor meer informatie www.wms.nl )
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad VOORAL een
informatieraad voor ouders met vragen en/of opmerkingen, en een klankbord
voor de directie.
Samenstelling MR
De medezeggenschapraad op De Schakel bestaat uit 6 leden. Drie namens
het team ( gekozen door het team ) en drie namens de ouders( gekozen door
de ouders/leden).
Personeelsgeleding
Rianne
functie : lid
Angelique
functie : lid ( tevens lid GMR )
Ellen
functie : lid ( aftredend lid- zal vervangen worden door juf
Suzanne )
Oudergeleding
Thessa
functie : secretaris
Myrna
functie : plaatsvervangend voorzitter en secretaris (
aftredend lid- zal vervangen worden door Maura Adam )
Brigitte
functie : voorzitter
Uiteenzetting werkzaamheden
De MR heeft het afgelopen jaar 6 keer in volledigheid kunnen vergaderen.
Tevens heeft de oudergeleding van de MR onderling 3 maal vergaderd om
werkzaamheden en taken helder te krijgen en zo spoedig mogelijk
uitvoerbaar te maken. 1 maal is er een overleg geweest met een extern
bedrijf in opdracht van de interim bestuurder / stichting
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Tevens is er 6 maal overleg geweest tussen de voorzitter / lid van de
oudergeleding met de Rien Gebraad ( directeur ) over lopende zaken.
De MR vergaderingen werden door onze directeur Rien Gebraad
bijgewoond. De vergaderingen zijn openbaar. Dit jaar zijn er een aantal keren
een vertegenwoordiging van de OR en een aantal keer ouders aanwezig
geweest. Wij waarderen dat zeer.
Over het algemeen zijn er vaste agenda punten per vergadering
( t.w. goedkeuren notulen, mededelingen en natuurlijk beleidsstukken vanuit
de directie en/of stichting ) Ingekomen post en nieuws vanuit de stichting.
Mededelingen uit de GMR: Deze worden door lid van onze MR
gecommuniceerd, notulen van de GMR zullen op de site van de GMR te
vinden zijn.
Agenda’s van de MR vergaderingen staan op onze app en website en
kunnen bijgewoond worden onder voorwaarden van het toehoordersreglement. Dit reglement is verkrijgbaar bij de MR of de directie, tevens krijgt
u dit wanneer u bij de vergadering aanwezig bent.

Behandelde vergadering onderwerpen leerjaar 2017-2018
( in willekeurige volgorde )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formatieplan/groepsindeling
Trendanalyse
Verkiezingen
Meubilair
GVO-HVO
Sollicitatie procedures nieuwe docenten
Ouderraad
App installatie / Website
Aan het einde van het schooljaar -rapportuitreiking in de Drie Maenen
Veiligheid
Koningsspelen
Boekenmarkt
Lopende zaken
Vaste rubrieken MR agenda
EHB
Schoolplan
Schoolgids

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolvisie
Schoolreglement
Jaarplanner
QuickScan
Zwemmen
Luizenprotocol
Pedagogisch Tact Voortgang
Voorbereiding Herkies/verkiezing leden
Schoolkamp
AVG
Cito uitslagen / Vervolgschooladvies
Ondersteuningsprofiel
Interne hulp Ellen / Ingeborg
Sterkte / zwakte analyse
Ouderenquête
Taakbeleid
Tablet / Chromebook aanschaf
Directie wissel
Veiligheidsplan
Kwaliteitszorg systeem
Communicatie
Parnassys openstelling

Overleg met bestuur en achterban
De vergaderingen van de MR vinden plaats op doordeweekse avonden van
19.30 uur in lokaal 7/8 van De Schakel. De vergaderingen zijn openbaar.
Wanneer u wilt zien hoe een vergadering er aan toe gaat, bent u van harte
uitgenodigd. We vergaderen ongeveer 6-8 maal per jaar. Wanneer blijkt dat
er behoefte is aan meer overleg zal dit aantal vergaderingen meer zijn .
Scholing / Advies
Via de Vereniging Openbaar Onderwijs VOO is er een servicekaart
aangeschaft voor advies. QuickScan is uitgevoerd.
Ondersteuning / Bronnen voor dit jaarverslag
VOO abonnement voor telefonisch advies, service kaart voor bezoeken aan
school en internet voor onderzoek.
Bronnen: o.a. Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) werkmap en Wet
Medezeggenschap (WMS) en Google, Stichting Openbaar Onderwijs en de
Directie.
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Behandelde thema’s – met advies of instemmingsbevoegdheid
Formatieplan
ter instemming personeelsgeleding, er is
positief gestemd.
Schoolgids
de directie heeft nieuwe gids gepresenteerd
Begroting
het geld voor de MR staat op de rekening
van de OR, er zijn uitgaven geweest en
ter beschikking gesteld aan de school
Formatieplan
door leerlingendaling klassen nu
teruggebracht naar 7 groepen met inzet
van combiklassen.

Combiklassen voor schooljaar 2018-19 zullen zijn groepen 1/2, 2/1, 6/7 en
7/8. Na aankondiging is er mogelijkheid tot het bespreken van individuele
gevallen met de directie.
Professionalisering
In navolging op vorig schooljaar is wederom gekeken naar de zichtbaarheid
van de MR voor haar leden. Er is gekozen voor transparante,
laagdrempeligheid en open communicatie. We willen graag zichtbaar zijn
maar zeer zeker ook benaderbaar. De Open MR deur bleek overbodig. We
hopen dat de leden, ook na het vervallen van deze mogelijkheid, ons weten
te vinden. Wij staan open voor raad, advies, hulp en ideeën. De directeur is
ook voor openheid, verandering en transparantie. Iets dat de MR erg kan
waarderen en wat voor de toekomst van de Schakel essentieel is. Tevens is
Rien Gebraad is iedere morgen in de gang aanwezig voor vragen
Voor schooljaar 2019-2020 is de MR wederom van plan om haar kennis te
verdiepen door hulp van de Vereniging Openbaar Onderwijs. (VOO). De
nieuwe structuur van de OR ( gepresenteerd in het derde kwartaal en reeds
partieel uitgevoerd ) zal de communicatie tussen Ouderraad en MR
verbeteren. Tevens zal het beide de mogelijkheid bieden informatie en hulp
beter op elkaar af te stemmen in het nieuwe schooljaar. De OR is voor de
openbare onderwerpen altijd uitgenodigd. Voor de structuur van de OR
verwijzen wij naar OR voorzitter mevrouw Hilde Boonstra.
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Geschillen:
Over geschillen is er bij de huidige MR niets bekend. Hiervoor verwijzen wij
naar de directie en/of Rien Gebraad.
Veiligheid
De veiligheid van de leerlingen is op enig moment in het gedrang geweest.
Klachten door ouders ( bij ons gedeeltelijk bekend ) zijn door de directie naar
tevredenheid van alle ouders afgehandeld.
Overleg vormen en vergadering structuur
De vergaderingen van de MR vinden plaats in klaslokaal 7/8 van De Schakel.
We vergaderen ongeveer 6 tot 8 maal per jaar, maar wanneer blijkt dat er
meer overleg nodig is zal dat geen probleem zijn. Wanneer hier behoefte aan
is zal er maandelijks overleg zijn tussen de voorzitter van de MR en de
directeur Rien Gebraad.
Data vergaderingen 2018-19
1. 24-9
2. 6-11
3. 9-1-2019
4. 14-3
5. 13-5
6. 4-7
Tevens 7-9-2018 / 25-3 / 17-6 / 28-6 / 1-9 / 17-7-2019

Kritische blik op eigen functioneren MR
De zichtbaarheid voor de leden van MR De Schakel en het ledenaantal dat
de vergaderingen bezoekt zal ook aankomend jaar weer iets zijn wat voor
onze functionering prioriteit zal zijn. Wij zullen actief zijn in het uitnodigen van
leden. Tevens zullen we in contact treden met Stichting Primair na alle
nieuwe aanstellingen.

Deskundigheidsbevordering MR 2018-2019
Het volgen van nieuwe cursus, QuickScan advies overleg ( augustus ‘18 ) en
inhuren van kennis op diverse professionele gebieden is een prioriteit voor
aankomend schooljaar.

7

Overig schoolbeleid
Meer contact met de stichting in verband met veranderingen op stichting
niveau. Afspraak met nieuwe voorzitter van de Stichting.
Evaluatie Schakel App.
De app bevat de volgende buttons :
Nieuws, Schoolvakanties, Groepen, Oudergesprekken, Klassenklets, Team,
Jaarkalender, Foto’s, Ziekmelden, Verlof aanvragen, Overblijven, Ouderraad,
Persoonlijke inbox en Persoonlijke pagina. De MR heeft binnen de app
buttons voor MR en Archief.
Tevens zullen is er vanaf heden met een scherp oog gekeken naar de AVG
met foto’s e.d. en heeft iedere ouder een formulier gekregen om
toestemming te verlenen.
Overige informatie
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben
kunt u ons mailen : mr.schakel@stichtingprimair.nl
Ook kunt u ons natuurlijk persoonlijk aanspreken, heel graag zelfs!
Vooruitblik Schooljaar 2019-20
Komend schooljaar zal de MR zich uiteraard inzetten om de kwaliteit van het
onderwijsbeleid en de algemene zaken op de Schakel kritisch te volgen.
Speciale aandachtspunten zijn :
• Nieuwe samenwerking met de directrice: Sandra van Gent
• Alle nieuwe methodes en uiteraard het Pedagogisch Tact traject.
• Communicatie is een essentiële tool die we ten volle willen benutten, via
de nieuwsbrieven en de app.
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Tot slot:
Wij gaan uit van een prettige samenwerking met alle leden die zich bij het
onderwijs van basisschool de Schakel betrokken voelen.
Wij danken Rien Gebraad voor de inzet op De Schakel en wensen hem een
fijne nieuwe betrekking.
Hartelijk dank voor uw ouderinzet, ideeën en hulp en tot volgend schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool
De Schakel te Ouderkerk ad IJssel

C O N TA C T :
KERK WEG82,
2935VW
O U DE R K E R K AD
IJS S E L
Mr.schakel@sonderwijsprimair.nl
(0180) 681994
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