Jaarverslag Medezeggenschapsraad CBS De Spiegel 2016/2017
1. Rol MR
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel
ouders als personeel. De MR spreekt daarmee voor zowel ouders als personeel en neemt namens
hen een standpunt in ten opzichte van het schoolbeleid en hetgeen de schooldirectie van CBS de
Spiegel doet en voorstelt. Belangrijke instrumenten van de MR daarbij zijn het instemming- en
adviesrecht. Daarnaast fungeert de MR als klankbord voor schooldirectie bij verscheidene
vraagstukken en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies. Dit in een transparante setting: de
vergaderingen van de MR zijn openbaar en de verslagen van deze overleggen worden gepubliceerd
op de website van De Spiegel.
2. Samenstelling MR
De MR van CBS De Spiegel bestaat uit zes leden: 3 ouders en 3 personeelsleden. Gedurende het
schooljaar 2016/2017 hebben er enkele mutaties in de samenstelling van de MR plaatsgevonden.
Zowel Ronald Dubbink (voorzitter, ouder) als Renate Pekkeriet (lid, personeel) hebben de MR
verlaten. De MR wil beide voormalige leden hartelijk danken voor hun inspanningen en inzet de
afgelopen jaren. Hun plaats is ingenomen door Judith Scheppink (personeel) en Peter van Drielen
(ouder). Daarmee bestaat de MR uit de volgende personen:



Ouders: Peter van Drielen (voorzitter), Eefke Bosch en Herma Kok.
Personeel: Joan Kruithof, Inge Verkouw en Judith Scheppink.

3. Behandelde onderwerpen
De MR heeft de agenda van de vergaderingen ook dit jaar gebaseerd op de jaarplanner. In de
jaarplanner staan alle punten die gedurende het hele jaar aan de orde moeten komen ingepland. Dit
neemt niet weg dat in elke vergadering ruimte is voor het bespreken van actuele en urgente zaken.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan
de orde zijn geweest. Een volledig overzicht van de vergaderingen is te vinden in de notulen van de
MR die op de website van De Spiegel terug te vinden zijn.
Invoering en evaluatie continurooster
Met ingang van schooljaar 2016/2017 is het continurooster ingevoerd op De Spiegel. Voorafgaande
aan deze invoering heeft een uitgebreide consultatie van en afstemming met ouders en personeel
plaatsgevonden. In het eerste kwartaal 2017 heeft er een evaluatie van het continurooster
plaatsgevonden. Dit door middel van een online vragenlijst. In totaal hebben 89 van de in totaal 175
mogelijke respondenten (lees: ouders/verzorgers) deelgenomen. We hebben tevens de leerlingen
(deelname 162 kinderen uit leerjaren 5 t/m 8) en het team van leerkrachten bevraagd op hun
ervaringen. De resultaten van de evaluatie zijn beknopt verwoord in de nieuwsbrief van week 40 en
in te zien via de website van de school. Uitkomst is dat alle geledingen (leerlingen, ouders/verzorgers
en team) over het algemeen (zeer) tevreden zijn over het continurooster. De uitkomsten van de
evaluatie geven, met instemming van de MR, aanleiding om de tijden van het continurooster te
continueren.
Schoolgids, formatie en vakantieregeling
De concepten van de schoolgids, formatie en vakantieregeling voor 2016-2017 zijn besproken tijdens
verschillende MR-vergaderingen. De uiteindelijke schoolgids, formatie en vakantieregeling zijn
goedgekeurd door de MR. In verscheidene vergaderingen heeft de directie de MR bijgepraat over

relevante ontwikkelingen met betrekking tot de schoolformatie, maar ook met betrekking tot
arbozaken en ziekteverzuim.
Zorgplan
De MR heeft zich inhoudelijk verdiept in het zorgplan en dit goedgekeurd.
Begroting school en MR
De MR en schooldirectie hebben uitvoerig gesproken over de begroting van de school. De MR heeft
vanuit haar adviserende rol aandacht gevraagd voor realisatie van een overzichtelijke begroting.
Specifieke focus vanuit de MR is er voor opleidingen en trainingen voor het personeel en voldoende
kwalitatieve leermiddelen voor de leerlingen. De kosten van de MR zijn opgenomen als kostenpost
in de exploitatie van de school. In schooljaar 2016/2017 heeft de MR geen kosten gemaakt.
Overlegmodel personeel
De normjaartaken van het personeel wordt ingevuld via het overlegmodel en niet het basismodel.
De MR heeft haar akkoord gegeven.
Verkeerplan De Spiegel
We bespreken periodiek kansen en knelpunten op het vlak van verkeersafwikkeling rondom de
school en het parkeren van auto’s en fietsen (leerlingen en ouders). We constateren dat de groei van
de school in toenemende mate leidt tot problemen op dit vlak. Dit onderwerp staat op de agenda
van de MR voor het schooljaar 2017/2018.
Groei van de school
De Spiegel heeft in het schooljaar 2016/2017 een flinke groei in aantal leerlingen doorgemaakt. In
het einde van dit schooljaar heeft de schooldirectie de MR meegenomen in de mogelijke realisatie
van een 14e groep en de consequenties hiervan voor de groepsindeling, organisatie en huisvesting.
De directie heeft vervolgens in samenspraak met het bestuur van de overkoepelende Stichting in juli
2017 het besluit tot uitbreiding naar 14 groepen genomen.
4. Afstemming met directie en de achterban
De MR is tevreden over de samenwerking en afstemming met de schooldirectie. Er is sprake van een
goede verstandhouding met de directeur en een open dialoog over het schoolbeleid en
ontwikkelingen binnen de school. De vergaderingen vinden veelal plaats in het bijzijn van de
directeur. Naast de evaluatie van het continurooster en de verslaglegging van de MR-vergaderingen
heeft er geen specifieke afstemming plaatsgevonden met de achterban van de MR.
5. Vooruitblik 2017/2018
In het schooljaar 2017/2018 worden diverse reguliere onderwerpen besproken. Specifieke aandacht
is er voor de groei van de school en hetgeen dit kan betekenen voor onze school. Daarnaast zien we
knelpunten ontstaan in de organisatie van het continurooster. Hiermee wordt gedoeld op de
beschikbaarheid van voldoende eetouders en pleinwachten. Een onderwerp wat de aandacht heeft
van de MR. Tenslotte willen we het contact met de GMR intensiveren, ons eigen reglement
actualiseren en doorpraten over mogelijke alternatieve wijzen van afstemming met de achterban.
6. Contact met de MR
De MR is benaderbaar voor diverse vraagstukken. Er kan altijd contact worden opgenomen met een
van de MR-leden. Dit kan per mail of op het schoolplein/in de school. Ook zijn de vergaderingen

openbaar en worden de notulen gepubliceerd op de website van De Spiegel. Het e-mailadres van de
MR is secretariaat-mr@cbsdespiegel-dalfsen.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR
Peter van Drielen
Voorzitter MR

