
Jaarverslag   MR   Troubadour   2018-2019  

Inleiding   

Voor   u   ligt   het   jaarverslag   van   de   medezeggenschapsraad   (MR)   van   Basisschool   De   Troubadour   van  

het   schooljaar   2018-2019.   In   dit   jaarverslag   beschrijft   de   MR   in   hoofdlijnen   waar   zij   zich   in   het  

afgelopen   schooljaar   mee   bezig   heeft   gehouden.  

Wat   doet   de   MR?   

In   de   Wet   Medezeggenschap   Scholen   (WMS)   is   vastgelegd   dat   iedere   school   een  

medezeggenschapsraad   (MR)   heeft.   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   in   het   onderwijs,  

geldbesteding,   de   keuze   van   een   lesmethode,   verandering   van   klassenindeling,   de   invoering   van   ict,  

veiligheid   op   school   en   de   manier   waarop   men   ouders   wil   laten   meehelpen   in   het   onderwijs   en   bij  

andere   activiteiten.   

De   wet   schrijft   precies   voor   op   welke   gebieden   de   directie   en   bestuur   van   de   school   de   MR   om  

advies   en   instemming   moeten   vragen.   In   het   geval   van   advies   mag   de   MR   alleen   haar   mening   geven,  

instemming   betekent   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   ouders   en   personeel.   

Door   de   gemengde   samenstelling   kunnen   ouders   en   personeel   via   de   MR   invloed   uitoefenen   op   het  

beleid   van   de   school.   Uiteindelijk   is   alles   natuurlijk   in   het   belang   van   goed   onderwijs.   

Naast   de   MR   is   er   ook   een   gemeenschappelijke   medezeggenschapsraad   (GMR)   van   de   Stichting   de  

Basis   –   Fluvius   waar   zo’n   35   Arnhemse   basisscholen   onder   vallen.   De   GMR   is   een  

medezeggenschapsorgaan   dat   kan   instemmen   met   of   advies   kan   uitbrengen   over   onderwerpen   die  

het   Bestuur   van   de   Stichting   inbrengt.   De   GMR   werkt   net   als   de   MR   middels   een   gekozen  

vertegenwoordiging   voor   zowel   personeel   als   ouders.   Gelet   op   de   grote   van   stichting   is   niet   iedere  

school   zelf   vertegenwoordigd.   

Samenstelling   

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   omvang   van   de   MR   hangt   af  

van   de   het   aantal   leerlingen   van   de   school.   De   MR   van   De   Troubadour   bestond   in   het   schooljaar  

2018-2019   uit   4   formele   leden,   2   leerkrachten   en   2   ouders.   

● Dick   Boschman   ·  ouder   (voorzitter)  

● Robert   van   der   Hidde   ·  ouder  

● Rachel   De   Hair   ·  personeel  

● Vera   Berends   · personeel  

 



Bereikbaarheid   MR   

Op   de   website   van   Basisschool   De   Troubadour,   staat   onder   het   kopje   “onze   school”   een   stukje   over  

de   Medezeggenschapsraad.   Hierop   staat   het   activiteitenplan   en   zijn   de   vastgestelde   verslagen   van   de  

vergadering   te   lezen.   

Behalve   persoonlijk   via   een   van   de   MR-leden,   kan   de   MR   ook   worden   benaderd   via   de   email:  

mr.troubadour@debasisfluvius.nl  

Vergaderingen   

De   MR   van   de   Troubadour   vergadert   ongeveer   7   keer   per   jaar   in   de   personeelsruimte   van   de   school.  

De   vergaderingen   zijn   normaal   gesproken   van   19.30   tot   21.30   uur.   De   vergaderingen   zijn   met  

uitzondering   van   de   personeelsinformatie   openbaar   en   dus   ook   toegankelijk   voor   ouders.   Wilt   u   niet  

alleen   toehoorder   zijn,   maar   ook   iets   inspreken   dan   kan   dat.   Dit   moet   dan   wel   eerst   gemeld   worden  

aan   de   MR.   

In   de   onderstaande   paragraaf   worden   de   belangrijkste   onderwerpen   kort   omschreven.  

Belangrijkste   punten   2018-2019  

De   MR   is   het   schooljaar   gestart   met   drie   nieuwe   leden.  

Activiteitenplan   2018-2019.   

De   agenda   van   de   MR   kent   ieder   schooljaar   enkele   vast   terugkerende   onderwerpen.   In   het   jaarplan,  

dat   jaarlijks   opnieuw   wordt   vastgesteld,   worden   de   belangrijkste   onderwerpen   per   agenda   datum  

opgenomen.  

Jaarplan   Troubadour   2018-2019  

De   belangrijkste   onderwerpen   waren:  

-   Nieuwe   methode   voor   sociaal   emotionele   ontwikkeling   (KWINK).  

-   Nieuwe   taalmethode   (Taalverhaal.nu).  

-   Omzetten   van   klankbordgroep   naar   opiniepanel.  

-   Onderhoud   van   gebouw   en   plein.   

-   Traject   van   groepsplan   naar   dagplanner.   

-   Contact   met   GMR.  

-   Bespreken   van   ouder   en   leerlingenquête.  

-   Communicatie   met   AC.   

-   Up-to-date   maken   van   de   website.   

-   Privacyprotocol   +   toestemmingsverklaring.   

Formatieplan  

-   Yvonne   Slump   heeft   een   vaste   aanstelling   gekregen   van   0,75   fte.   Dit   is   aan   het   einde   van   het  

schooljaar   uitgebreid   naar   (0,85   fte).  

-   Magda   van   Ruiswijk   is   vanaf   1   mei   2017   langdurig   ziek.   Op   korte   termijn   zal   in   de   aanloop   naar   twee  

jaar   afwezigheid   een   WIA   uitkering   voor   haar   worden   aangevraagd.  

-   Janneke   Heikens   krijgt   een   vaste   aanstellen   (van   0,75fte)   bij   De   BasisFluvius.   Uren   van   Janneke  

komen   grotendeels   uit   werkdrukverminderende   uren.   

-   Bonny   Jansen   krijgt   een   vaste   aanstelling   van   (0,1fte)   bij   De   BasisFluvius.   



-   Desea   van   Muijen   werkt   voor   2   dagen   in   de   flexpool   en   2   dagen   op   De   Troubadour  

 

Begroting   Troubadour  

Math   heeft   de   begroting   toegelicht.   Deze   heeft   de   MR   ingezien   en   besproken.   

Schoolgids:  

De   schoolgids   is   het   document   waarin   de   school   haar   beleid   formuleert   en   allerlei   praktische   zaken  

worden   uitgelegd.   De   MR   heeft   instemmingsrecht   met   betrekking   tot   de   schoolgids.   Deze   is   met  

aanvullingen   vanuit   de   MR   vastgesteld.  

De   nieuwe   schoolgids   is   op   dit   nog   moment   in   ontwikkeling.   

Jaarverslag   Activiteitencommissie  

De   MR   heeft   instemmingsrecht   met   betrekking   tot   het   jaarverslag   van   de   AC.   Deze   is   met  

aanvullingen   vanuit   de   MR   vastgesteld.  

Omzetten   Klankbordgroep   naar   opiniepanel  

N.a.v.   evaluatie   en   opkomst   en   inbreng   van   de   klankbordgroep   is   er   overgegaan   naar   een   opiniepanel  

i.p.v.   een   klankbordgroep.   Hier   hebben   zich   20   ouders   voor   aangemeld.   het   opiniepanel   krijgt  

regelmatig   vragen   toegestuurd   op   basis   waarvan   input   wordt   verzameld   bij   het   opiniepanel.   Deze  

input   helpt   de   MR   en   het   bestuur   van   de   Troubadour   om   haar   beleid   verder   te   ontwikkelen   en  

implementeren.   

Ouder/leerling   enquête  

Uit   de   ouder/leerling   enquête   (die   jaarlijks   wordt   uitgevoerd)   en   het   opiniepanel   laten   een  

overeenkomstig   beeld   zien   over   de   sterke   en   zwakke   punten   van   de   school.   Sterke   punten   zijn:  

benaderbaarheid   personeel   en   sociale   klimaat   op   school.   Ontwikkelpunten   zijn:   verkeerssituatie   in  

de   omgeving   van   de   school,   verouderd   meubilair,   hygiëne   sanitair   en   de   inzage   in   de   voortgang   van  

ontwikkeling   van   het   kind.   Tevens   is   het   vraagstuk   over   de   Christelijke   identiteit   van   de   school   aan   de  

orde   gekomen.   Komend   jaar   zal   onderzocht   worden   hoe   hier   verder   vorm   aan   gegeven   kan   worden.  

Tevens   zal   de   school   meer   aan   haar   PR-activiteiten   moeten   gaan   doen   om   instroom   in   de   onderbouw  

te   behouden.   

Nieuwe   MR   leden   /   wisseling   leden   

De   leden   van   de   MR   hebben   zitting   voor   een   periode   van   3   jaar.   Een   aftredend   lid   kan   zich   opnieuw  

verkiesbaar   stellen.   De   zittingsperiode   loopt   formeel   van   1   oktober   tot   30   september.   In   de   praktijk  

wordt   meestal   de   periode   van   het   schooljaar   gehanteerd.   Voor   de   zittende   leden   geldt   het   volgende  

aftreedschema:  

MR   lid  Startdatum   zittingsperiode  Einde   zittingsperiode  
Dick   Boschman  1-7-2017  1-9-2020  
Robert   van   der   Hidde  1-9-2018  1-9-2021  
Rachel   De   Hair  1-9-2018  1-9-2021  
Vera   Berends  1-9-2018  1-9-2021  
 

Doorkijk   naar   een   volgend   schooljaar:   



Vaste   vergaderdata   2019   –   2020  

Maandag   23   september  

Maandag   28   oktober  

Maandag   25   november  

Maandag   27   januari  

Maandag   16   maart  

Maandag   18   mei  

Maandag   29   juni  

 


