Medezeggenschapsraad KBS Het Spinnewiel
Jaarverslag schooljaar 2016-2017
Bijeenkomsten
In dit schooljaar is de MR 7 maal bijeengekomen in een reguliere bijeenkomst. Bij de
vergadering van 9 maart 2017 was een ouder aanwezig voor het punt communicatie.
Daarnaast hebben drie leden van de MR de cursus MR-basis gevolgd en hebben alle
MR-leden samen met de directie en de MR en directie van basisschool het Nieuwe
Ambacht de cursus Fusie en Medezeggenschap gevolgd.
Onderwerpen
Verbouwing
Het schooljaar begon voor de school verspreid over diverse locaties. Dat vroeg veel
inzet van iedereen en daardoor was het ook moeilijker om van alles en iedereen op
de hoogte te blijven. Eind december was het nieuwe gebouw klaar, verhuisde
iedereen weer terug en begon januari op de vertrouwde locatie in een ‘nieuw’
gebouw. Ook basisschool ‘het Nieuwe Ambacht’ begon op onze, nu gedeelde,
locatie. Daarmee is de samenwerking tussen de twee scholen in een gebouw gestart
en zijn veel praktische punten aangepakt.
Fusie
Al snel in het nieuwe schooljaar werd duidelijk dat er inderdaad een bestuurlijke fusie
kwam. De nieuwe stichting “Morgenwijzer” is gestart in januari 2017. De rest van het
schooljaar heeft de stichting gebruikt om te kijken hoe ze alles bestuurlijk vorm willen
geven. Daar werden ouders en leerkrachten ook bij betrokken door ‘meedenkavonden’.
Door de fusie is de GMR zoals hij afgelopen jaren functioneerde gestopt. Er werd
gezocht naar een nieuwe vorm zodat scholen/leerkrachten/MR toch van elkaar op de
hoogte kunnen blijven. De nieuwe vorm is ons nog niet bekend, onze ideeën
daarover zijn wel door gegeven.
Naast de bestuurlijke fusie zijn de directies van Het Nieuwe Ambacht en Het
Spinnewiel samen op zoek hoe de scholen het beste kunnen samenwerken. Of dat
een fusie tussen de scholen zal worden, een samenwerkingsverband of twee
scholen apart in hetzelfde gebouw wordt onderzocht. De beide directies
hebben een technisch begeleider die de stukken schrijft voor een eventuele fusie.
Ze zijn afgelopen halfjaar bezig geweest met een werkdocument waarin wordt
beschreven wie wat precies doet per school. Hierin wordt het proces beschreven op
welke punten een mogelijke fusie zou kunnen in tijd en doelen. De meerwaarde zien
ze als een directeur die alle dagen aanwezig is, een gebouw en één visie.
Komend schooljaar zal worden gevraagd aan ouders om mee te denken door middel
van een enquête en nieuw op te richten werkgroepen. De MR heeft in dit hele proces
informatierecht en bij sommige punten instemmingsrecht.
Als MR hebben we aangegeven dat we de zorg hebben dat veel aandacht naar een
mogelijke fusie gaat en weinig naar de ontwikkeling van het Spinnewiel zelf en naar
het team met alle nieuwe leerkrachten.
Het punt ‘fusie’ zal komend schooljaar standaard op de agenda van de MR staan.

Klasbord
Als MR hebben we het idee gegeven om de app ‘klasbord’ te proberen in een aantal
groepen om voor oa ouderbetrokkenheid. Dat werd enthousiast ontvangen door de
ouders, waardoor de hele school dit schooljaar start met Klasbord.
Staking
Door het leerkrachtentekort heeft de vereniging PO (primair onderwijs) raad
aangekondigd actie te willen voeren. Dit resulteerde in het afgelopen schooljaar tot
eenmalig de scholen een uur later open. Dit werd landelijk breed gedragen.
Dergelijke acties worden besproken door het bestuur (Morgenwijzer) en dan kenbaar
gemaakt aan de scholen. De MR heeft hierin informatierecht.
Schooltijden
Doordat de school tijdelijk op diverse locaties was ondergebracht, werden ook tijdelijk
de schooltijden aangepast. Vanwege gezinnen met meerdere kinderen die op
diverse locaties moesten zijn en vanwege het opbouwen van extra tijd om zo de
verhuisdagen te kunnen realiseren. Nu de school weer op een locatie zit, zijn de
schooltijden weer aangepast zoals bekend werd gemaakt in het schooljaar van
2015/2016.
Evaluatie van de MR-activiteiten afgelopen schooljaar
Door de veranderingen binnen de school hebben we gekeken welke rol wij hierin
kunnen spelen. Door de scholing hebben we daar een goed beeld van.
Ook hebben we onze documenten op orde gebracht zodat eventuele genomen
besluiten makkelijk terug te vinden zijn.
Plannen schooljaar 2017-2018
Graag willen we komend school jaar de MR uitbreiden met een ouderlid en een
leerkracht erbij.
Besluitenlijst
Afgelopen jaar bleek bij het punt de verhoging van de ouderbijdrage voor de TSO er
toestemming nodig te zijn van de MR. Een MR van een aantal jaar geleden heeft
hiermee ingestemd en dat besluit konden wij niet terugvinden. We zijn toen goed
door onze documenten gegaan, alles up to date gebracht en bij de notulen zit
voortaan standaard een besluitenlijst. Alle besluiten van de MR van afgelopen
schooljaar staan hieronder. Het idee is dat de besluiten zo makkelijk zijn terug te
vinden.
Onderwerp
Advies of instemming
Oud besluit stapsgewijs
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