Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
Ook het afgelopen schooljaar heeft de MR de nodige keren vergaderd. Bij deze vergaderingen zijn
een aantal keren ook Petra Eindhoven (directeur) en Wim Mondeel (voorzitter bestuur)
aangeschoven. Dit steeds met als doel om informatie over kwaliteit en beleid met de MR te delen. 2x
hebben de MR en het bestuur gezamenlijk vergaderd. Tijdens deze vergadering wordt er dieper in
gegaan op onderwerpen als financiën en formatie. Daarbij was er dit jaar ook extra overleg vanwege
het inspectiebezoek.
In al haar handelen is de MR er op gericht het belang van de leerling, de ouders en de leerkrachten zo
goed mogelijk te behartigen. Hiervoor bestaat de MR uit een zgn. oudergeleding. 2 ouders
behartigen namens alle ouders de belangen. Daarnaast bestaat de MR ook uit een
personeelsgeleding. Deze geleding behartigt de belangen van de personeelsleden.
Een aantal onderwerpen waar de MR mee bezig is geweest springen er uit. Deze willen we u hier
noemen.
Staking
Het is u vast niet ontgaan dat er in het schooljaar 2017/2018 volop aandacht is gevraagd voor de
arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel in het primaire onderwijs. Daarbij roept de
beweging ‘PO in actie’ op tot staking door het onderwijzend personeel. Ook binnen de Schakel is er
nagedacht over deze oproep en heeft het personeel de eerste keer gemeend gehoor te moeten
geven aan deze oproep. Dit betekende dat zij wel op school zouden zijn, maar geen les zouden
geven.
De MR en het bestuur hebben uitvoerig overleg gevoerd over de stellingname van het bestuur en
directie in deze. Daarnaast is er met elkaar nagedacht over de manier waarop de ouders
geïnformeerd zouden worden over de staking en de gevolgen hiervan. Het standpunt van het bestuur
week af van het standpunt van de MR. Daarbij heeft de MR steeds de afweging gemaakt met welk
standpunt zowel ouders als het personeel het best vertegenwoordigd konden worden.
Inspectiebezoek
Het afgelopen schooljaar werd de Schakel bezocht door de onderwijsinspectie. Ook de MR gaat
hierbij met de inspectie in gesprek. Voorafgaand aan het bezoek heeft het bestuur zich samen met
de MR hierop voorbereid.
ICT op de Schakel
Vanuit het personeel en de directie kwamen zeer concrete wensen aangaande de ICT voorziening op
de Schakel. Het wifi netwerk had onvoldoende capaciteit en de hardware was verouderd. De MR
heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de hardware te vervangen en uit te breiden.
Ook het wifi netwerk is daarbij onder handen genomen. Wel heeft de MR vragen gesteld over de
veiligheidsvoorzieningen en de manier waarop het ICT onderwijs stapsgewijs wordt uitgebreid.
Daarnaast is de MR ook voorstander van typeles aan de kinderen. Wanneer het gebruik van ICT
toeneemt zullen de kinderen ook vaardigheden als typen aangeleerd moeten worden.
Formatie
De MR is erg dankbaar voor het feit dat het leerlingenaantal zo stabiel is gebleven. Ook voor het
komende schooljaar ziet dit aantal er weer positief uit. Qua formatie waren er vooral zorgen om het
vinden van vervangend personeel i.v.m. zwangerschapsverlof. Daarnaast was er qua groepsindeling
ook maar één mogelijkheid waarmee de MR dan ook heeft ingestemd. We ontkomen met de
schoolgrootte van de Schakel niet aan combinatieklassen. Wel heeft de MR opnieuw aangegeven dat

zij extra ruimte (in de zin van een extra lokaal) noodzakelijk achten. Ook in lijn met het Zorg en
Aandacht beleid is er naast personeel ruimte nodig om (groepen)leerlingen aan de slag te gaan. Het
bestuur is volop bezig hierin de mogelijkheden te onderzoeken. De MR blijft dit nauwlettend volgen.
Nieuwe voorzitter:
Helaas moest onze huidige voorzitter het besluit nemen te stoppen met zijn taken binnen de MR. Er
is gezocht naar een opvolger. Deze is gevonden! Bij de wisseling van de wacht is afgesproken dat de
zittingstermijn van de MR wordt verlaagd naar 3 jaar. Het bestuur en de MR zullen deze wijziging
opnemen in het reglement wat komend jaar moet worden vastgesteld.

