
Jaarverslag   MR   Troubadour   2019-2020  

Inleiding   

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

het   schooljaar   2019-2020.   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  

Flores   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  

2019-2020   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@floresonderwijs.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   2019-2020  

Het   onderwerp   van   dit   schooljaar   was   natuurlijk   Corona!   Dit   virus   heeft   ertoe   geleid   dat   alle   scholen  

in   Nederland   van   16   maart   tot   en   8   mei   waren   gesloten   en   dat   de   kinderen   thuisonderwijs   kregen.  

Deze   periode   heeft   veel   van   ouders,   kinderen   en   leerkrachten   gevraagd.   Gelukkig   mochten   de  

kinderen   vanaf   11   mei   weer   naar   school.   De   eerste   4   weken   nog   maar   2   dagen   maar   daarna   weer  

met   z’n   allen   op   de   reguliere   tijden   naar   school.   Ondanks   dat   heel   veel   uitjes   en   festiviteiten   niet  

door   konden   gaan   heeft   groep   8   gelukkig   wel   het   afscheid   (met   musical)   gekregen   die   ze   verdienden.   

Vanuit   het   oogpunt   van   de   MR   is   nog   van   belang   dat   alle   cruciale   maatregelen   en   communicatie   mbt  

Corona   in   afstemming   met   de   MR   is   verlopen.   De   MR   vergaderingen   hebben   digitaal   doorgang  

kunnen   vinden   en   voor   het   nieuwe   schooljaar   kunnen   we   aangeven   dat   de   MR   kritisch   zal   blijven  

volgen   wat   de   Corona   periode   heeft   gevraagd   (en   nog   vraagt)   van   de   school,   of   dit   houdbaar   is   en  

welke   zaken   de   school   wil   behouden   (ook   na   Corona).  

Activiteitenplan   2019-2020.   

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.   Door   Corona   hebben   niet   aan   alle   voorgenomen   onderwerpen   de   aandacht   en   tijd  

gekregen   zoals   we   die   in   september   2019   hadden   voorzien.  

Jaarplan   Troubadour   2019-2020  

De   belangrijkste   onderwerpen   waren:  

-   Nieuw   (4-jaren)   schoolplan.  

-   Opdracht   MR   aan   directie   aangaande   het   binnenklimaat   van   met   name   de   bovenbouw.  

-   Identiteit   Troubadour.  

-   Promotie   Troubadour.  

-   Opzetten   opiniepanel.  

-   Onderhoud   van   gebouw   en   plein.  

-   Traject   van   groepsplan   naar   dagplanner.   

-   Contact   met   GMR.  

-   Samenwerking   MR   -   AC.   

Bijzonderheden   Formatie   2019-2020  

-   Janneke   Heikens   heeft   een   vaste   aanstelling   gekregen   van   0,7   fte.   



-   Magda   van   Ruiswijk   is   vanaf   1   augustus   2019   uit   dienst.  

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

Opdracht   MR   binnenklimaat   bovenbouw  

Al   gedurende   meerdere   schooljaren   heeft   de   MR   geconstateerd   dat   het   binnenklimaat   in   de  

Troubadour   te   wensen   over   laat.   Met   name   in   de   bovenbouw   is   het   vaak   veel   te   warm   en   is   de   lucht  

bedompt.   Hier   wordt   ook   al   jaren   over   gesproken,   maar   tot   een   oplossing   wordt   niet   gekomen.  

Dit   is   eigenlijk   onaanvaardbaar   aangezien   het   leidt   tot   een   zeer   slechte   en   zelfs   ongezonde  
werkomgeving   voor   leerkrachten   en   kinderen.  

De   MR   heeft   gezien   het   belang   van   een   goede   en   gezonde   werk/   leeromgeving   voor   leerkrachten   en  
kinderen,   de   directie   de   opdracht   geven   om   op   korte   termijn   de   problemen   goed   in   kaart   te   brengen  
en   vervolgens   een   plan   van   aanpak   met   oplossingen   en   voorzien   van   een   planning   op   te   stellen.   Dit  
alles   zodat   op   een   zo   kort   mogelijke   termijn   een   gezond   binnenklimaat   gerealiseerd   wordt.  

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.   Er   is   een   nieuwe  

(meer   digitale)   schoolgids   in   ontwikkeling   maar   deze   heeft   door   Corona   vertraging   opgelopen.  

Omdat   de   school   een   schoolgids   moet   hebben   is   de   schoolgids   2019-2020   met   een   aantal  

aanvullingen   vanuit   MR   vastgesteld   als   schoolgids   voor   het   schooljaar   2020-2021.   

Jaarverslag   Activiteitencommissie  

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

aanvullingen   vanuit   de   MR   vastgesteld.   De   achterblijvende   ouderbijdragen   waren   dit   jaar   het   een  

groot   zorgpunt.   Uiteindelijk   heeft   77%   van   de   ouders   de   bijdrage   betaalt.   Daarnaast   was   voor   de   AC  

de   verplichting   van   FLoresonderwijs   om   van   de   AC   een   stichting   te   maken   die   ingeschreven   is   bij   de  

KVK   een   punt   van   zorg   met   een   heleboel   (terechte)   vragen.   Deze   worden   gezamenlijk   als   MR   en   AC  

opgepakt   richting   bestuur   van   Flores.  

Opiniepanel  

Aan   het   begin   van   het   schooljaar   is   er   een   inventarisatie   onder   ouders   geweest   wie   er   wil   deelnemen  

aan   een   opiniepanel.   Hierin   hebben   20   ouders   aangegeven   mee   te   willen   doen   aan   online  

vragenlijsten.   Gezien   de   aard   van   de   vragen   is   later   in   het   jaar   besloten   om   een   open   link   van   deze  

vragenlijsten   te   publiceren   in   de   nieuwsbrief.   Dit   heeft   voor   een   bredere   respons   gezorgd.   Via   het  

opiniepanel   is   input   verzameld   over   de   sterke   en   zwakke   punten   van   de   school   en   de   mening   over   de  

huidige   identiteit   van   de   school.   De   verzamelde   punten   worden   verwerkt   in   de   PR   activiteiten   die   de  

school   nu   aan   het   ontwikkelen   is.   Tevens   staat   het   onderwerp   “identiteit”   op   de   agenda   van   het  

Team   en   de   MR   van   het   schooljaar   2020-2021   om   hier   concrete   acties   in   te   gaan   nemen.   

Mr   verkiezingen  

Door   Corona   hebben   voor   de   zomervakantie   geen   verkiezingen   meer   kunnen   organiseren.   Wel   is   een  

eerste   oproep   uitgegaan   om   zich   aan   te   melden   als   geïnteresseerde.   Deze   oproep   heeft   tot   op   heden  



(augustus   2020)   nog   geen   interesse   opgeleverd.   Aan   het   begin   van   het   nieuwe   schooljaar   zal   een  

nieuwe   oproep   volgen.  

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:   

Vergaderdata   2020-2021  

Maandag   7   september   2020  

Maandag   12   oktober   2020  

Maandag   16   november   2020  

Maandag   18   januari   2021  

Maandag   8   maart   2021  

Maandag   17   mei   2021  

Maandag   5   juli   2021  

 


