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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Oranjerie voor het
schooljaar 2016-2017. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.

1.

Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs,
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en
raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van
de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij
vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
1.1
Samenstelling MR
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van de Oranjerie bestaat
uit 8 deelnemers; 4 leerkrachten en 4 ouders.
Leerkrachten
-

Patricia van den Bos
Heleen Ekkelenkamp
Jeanine Jabroer
Marco van Veen (Secretaris)

Ouders
-

Emile Aanen (vicevoorzitter)
Avoire Chin (penningmeester)
Patricia Dumee-Kleinhans (Voorzitter)
Martine van der Veen- Fluitman

Directeur Raymond van de Berg sluit op uitnodiging van de MR bij vergadering aan als
vertegenwoordiger van de directie.

3

1.2
Vergaderingen
De MR van de Oranjerie kent in principe een zes-wekelijks vergaderschema. Er wordt afwisselend
vergaderd op dinsdag of donderdag. De vergaderdata zijn terug te vinden op de website van de MR
en in de app.
De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele
ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige verandertrajecten.
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar
formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan,
de schoolgids, enz.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MRleden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.
Binnen de MR geleding zijn verschillende cursussen gevolgd op financieel gebied, MR inhoudelijke
zaken en worden diverse thema avonden bezocht om op de hoogte te blijven van onderwerpen die
de MR aangaan.
1.3
GMR
De Unicoz onderwijsgroep kent ook een Gemeentelijke Medenzeggenschapsraad oftewel GMR. Deze
GMR vertegenwoordigt de scholen binnen de Unicoz onderwijsgroep in Zoetermeer
vertegenwoordigt. Op uitnodiging sluiten de MR voorzitters van de verschillende scholen een aantal
maal per jaar aan.
De GMR wordt vanuit de Oranjerie vertegenwoordigt door:
-

Dana Bange (Leerkracht)
Pieter Dekker (Ouder)
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2.

MR Onderwerpen 2016-2017

2.1
MR verkiezingen
Het schooljaar 2016/2017 is gestart met de introductie van twee nieuwe MR leden binnen de
oudergeleding.
Voor de verkiezingen die op 21 september 2016 plaatsvonden, hadden zich 3 kandidaten aangemeld.
Uiteindelijk zijn Patricia Dumee-Kleinhans en Avioire Chin door de ouders als nieuwe MR leden
gekozen. Patricia en Avioire zullen hiermee Carla Zijlstra en Sven Schiphorst vervangen, die eind
schooljaar 2016 zijn afgetreden.
2.2
Huishoudelijk regelement en MR regelement
Aan het begin van schooljaar 2016/2017 heeft de MR heeft een vernieuwd huishoudelijk regelement
opgesteld. Tevens is er een nieuw MR regelement vastgesteld, dat gebaseerd is op het regelement
van de GMR. Beiden zijn in te zien op de pagina van de MR en in de App.
2.3
Begroting 2016/2017
De directie heeft in samenwerking met Avioire Chin, die vanuit de oudergeleding de financiële MR
zaken behartigt, de begroting gepresenteerd aan de MR.
2.3
Overlegmodel
Op de Oranjerie is na een stemming onder de personeelsleden voor het overlegmodel gekozen. Dit
model en het invoeringsplan zijn aan de MR gepresenteerd, waar de personeelsgeleding tevens heeft
ingestemd met dit voorstel.
2.5
Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar
worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. De
personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding
heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2016-2017 is besproken en goedgekeurd in de MR.
2.8
Communicatie
Om de communicatielijnen met de ouders te verkorten is de Oranjerie App gelanceerd. Met deze op
maat gemaakte App kan informatie sneller gedeeld worden en kunnen tevens bijvoorbeeld
betalingen van ouderbijdragen en schoolreisjes eenvoudig geregeld worden. Tevens is dit schooljaar
gestart met “ Oudergesprek”.
2.9
Overige onderwerpen
Naast de hierboven uitgeschreven onderwerpen zijn ook de volgend onderwerpen nog in de MR
vergaderingen besproken en waar nodig is hierop advies of instemming verstrekt:
•
•
•

Schoolplan
Citoresultaten
Analyse eindtoets groep 8 (IEP); de Oranjerie heeft dit schooljaar wederom aan de norm
voldaan.
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•

Scholen met Succes: vanuit de MR is een aantal speerpunten benoemd en besproken:
- vervanging bij afwezigheid:
- hygiëne en netheid in de school
- pestbeleid
- rust in de school
- veiligheid, deze zal schooljaar 2017/2018 uitgewerkt worden in een veiligheidsplan
- Tevredenheidonderzoek onder leerlingen, leerkrachten en ouders
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Vooruitblik 2017/2018
Voor het schooljaar 2017/2018 is de verwachting dat het aantal leerlingen op de Oranjerie zich
verder stabiliseert.
De huidige website van de Oranjerie is verouderd en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe en
moderne website. Eind januari wordt de nieuwe website gelanceerd.
In 2017/2018 zal er een veiligheidsplan alsmede een nieuw communicatieplan op de agenda staan,
naast de algemene onderwerpen die de MR aangaan.
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