Medezeggenschapsraad
basisschool De Driemaster
Jaarverslag 2017/2018
Nijmegen, september 2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Driemaster over
het schooljaar 2017/2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban –
ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar
hebben plaatsgevonden.

Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken,
zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in
het onderwijs, het jaarrooster en de tussenschoolse opvang.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming
van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld
het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo),
de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij
tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een
periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Driemaster bestaat uit 6 leden.
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Samenstelling MR schooljaar 2017/2018:

Personeel

Ouders

Liesbeth Postma
Stella Platteschor
Lobke Angenent
Mark Timmermans
Tom van Zantwijk
Wietske van der Zwaag

(secretaris)

(voorzitter)

MR lid sinds
aug 2017
sep 2015
okt 2016
okt 2015
nov 2016
nov 2016

Zittingstermijn
aug 2020
aug 2018
sep 2019
sep 2018
okt 2019
okt 2019

Vergaderingen
De MR van De Driemaster vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij
de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er
bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het
afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste
onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet.
Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de
schoolgids.
De MR vergadert in principe altijd zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Een paar
keer paar jaar nodigt de MR de directie uit voor een zogenaamde overlegvergadering waarbij de
directie de vergadering (deels) bijwoont. In deze vergaderingen kan de MR dan direct overleggen met
de directie over actuele zaken. In het afgelopen schooljaar is de directie bij alle vergaderingen deels
aanwezig geweest voor het bespreken van de actuele zaken.
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2017/2018 waren:
maandag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag
donderdag

11-09-2017
02-11-2017
19-12-2017
19-04-2018
16-05-2018
28-06-2018

(overlegvergadering)
Informatiebijeenkomst onderzoek kleine scholen
(overlegvergadering)
(overlegvergadering)
(overlegvergadering)
(overlegvergadering)

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze
terugvinden op de MR-pagina van de website van De Driemaster. In de onderstaande paragrafen
worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2017/2018 aan bod gekomen zijn kort
beschreven.
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Onderwerpen en werkzaamheden
MR verkiezingen personeelsgeleding
De zittingstermijn van Liesbeth Postma in de personeelsgeleding van de MR is in augustus 2017
verstreken. Zij is door de personeelsleden opnieuw gekozen namens hen zitting te nemen in de MR.
De zittingstermijn is opnieuw voor een periode van drie jaar.

Werkplan MR 2017/2018
In september 2017 is een werkplan opgesteld met alle MR onderwerpen voor het schooljaar
2017/2018. Het werkplan is voor iedereen beschikbaar via de webpagina van de MR.
Voor het schooljaar 2018/2019 zal een nieuw werkplan opgesteld worden.

Begroting 2018
De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De MR heeft
naar aanleiding van de begroting schriftelijk vragen gesteld aan de directie. Voor 2018 is er een
sluitende begroting. Het exploitatietekort in de begroting wordt opgevangen door het bufferfonds
van de Stichting Josephscholen.

Onderzoek kleine scholen
In juni 2017 heeft de MR een memo van het bestuur van de Stichting Josephscholen ontvangen
waarin de start van het onderzoek kleine scholen werd aangekondigd. Het is al langere tijd duidelijk
dat de omvang van basisschool De Driemaster niet toereikend is om de school kwalitatief voldoende
in te kunnen richten. Een school heeft een minimale omvang van ca 225 leerlingen nodig om geheel
zelfstandig te kunnen bestaan. In het najaar is de onderzoeksopdracht geformuleerd en toegelicht
door Lucienne van den Brand en Leidje Witte tijdens MR vergadering op 11-09-2017.
Gedurende het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat alle betrokken partijen – de school,
ouders, de stichting Josephscholen en de gemeente Nijmegen – van mening zijn dat de school voor
de wijk behouden moet blijven.
Diverse scenario’s zijn onderzocht. Het lijkt voor de Driemaster geen realistische optie om te streven
naar een eigen BRIN-nummer. De school zou dan minimaal 50-60 extra leerlingen blijvend naar zich
toe moeten trekken. Realistischer lijkt het als De Driemaster gaat werken aan een hoger aantal
leerlingen en een gezonde financiële balans, zodat de school een aantrekkelijke partner is om een
BRIN-nummer mee te delen. Dit zou het beste gerealiseerd kunnen worden door (1) samen met KION
een IKC te vormen, (2) samen met Stromenland een pilotschool te worden voor ‘Inclusief onderwijs’,
(3) zichzelf beter/actiever te profileren en verkopen en (4) de leiding en de staf van de school anders
in te richten.1
Het rapport is in het voorjaar van 2018 op hoofdlijnen uitgewerkt, de input en verdere bijsturing
volgt in de komende jaren. In het najaar van 2018 komt er een concreet plan met tijdpad voor de
uitwerking van de adviezen. Op onderdelen zal ook de MR betrokken worden voor advies of
instemming bij de verdere uitwerking en besluitvorming. Wat de precieze rol van de MR zal zijn zal
de komende maanden verder duidelijk worden.

1

Dit laatste advies is inmiddels overgenomen.
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Schoolgids en vakantieplanning 2018/2019
De schoolgids en vakantieplanning zijn met de directie doorgenomen. Op verzoek van de MR zijn de
lesvrije dagen zoveel mogelijk over verschillende weekdagen verdeeld. De MR heeft ingestemd met
de inhoud van de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2018/2019.

GMR en OR
De voorzitter en secretaris van de MR zitten namens De Driemaster in de GMR van de Stichting
Josephscholen en zijn bij alle vergaderingen aanwezig geweest. In de GMR vergaderingen worden
alle zaken besproken die de gehele stichting aangaan. Voor de agenda’s en notulen van de GMR vergaderingen verwijzen wij u naar de website van de Stichting Josephscholen.
Om contact te houden met de achterban is de voorzitter van de MR bij een deel van de vergaderingen van de ouderraad (OR) als toehoorder aanwezig geweest.

Vooruitblik 2018/2019
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar veel aandacht
zijn voor de uitwerking van de adviezen naar aanleiding van het onderzoek kleine scholen door Leidje
Witte. De precieze rol van de MR in dit hele traject – dat meerdere jaren zal gaan duren – zal de
komende maanden verder duidelijk worden.
In 2018/2019 zet de school in op doorontwikkeling van WO Wereldwijzer. Ook gaat de school verder
met het project ‘Leren zichtbaar maken’ gekoppeld aan het geven van feedback. Er komt een teamscholing door Bazalt.
Er is extra budget beschikbaar om de werkdruk te verlichten. De personeelsgeleding van de MR moet
akkoord geven met de inzet van dit budget en de plannen. Belangrijk is dat iedereen ervaart dat de
werkdruk hierdoor vermindert. Het is de bedoeling dat er tegen het einde van dit schooljaar een plan
is voor inzet van bijvoorbeeld een flex-leerkracht, een vakdocent, of een onderwijsassistent. Het
streven van de directie is om de plannen en inzet van de middelen in het voorjaar aan de personeelsgeleding van de MR voor te kunnen leggen ter instemming.2

2

De personeelsgeleding van de MR is inmiddels akkoord gegaan met de inzet van het budget van de werkdruk-middelen. In
overleg met de directie heeft het team ervoor gekozen een leerkracht aan te stellen voor 1,5 dag per week. Deze leerkracht
neemt in de hele school lessen over en geeft op dinsdagmiddag gymlessen. Het budget is ook al omgezet in een aanstelling
per oktober 2018.
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Vergaderdata MR Schooljaar 2018/2019
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 20.00 uur. De voorlopige
vergaderdata voor het schooljaar 2018/2019 zijn:
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag

04-10-2018
13-12-2018
02-04-2019
16-05-2019
27-06-2019

De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR pagina
van de website van De Driemaster. Hier kunt u ook de notulen van de voorafgaande vergaderingen
terugvinden. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even
weten via mr@3mast.nl.

Nijmegen, september 2018
Medezeggenschapsraad basisschool De Driemaster
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