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Jaarverslag 2017-2018 MR de Opbouw 
 
Introductie 
In het schooljaar 2017-2018 is de medezeggenschapsraad (“MR”) van basisschool de 
Opbouw op actieve wijze betrokken geweest bij het door het bevoegd gezag 
uitgevoerde beleid. Door het adviseren over dit beleid, het instemmen met dan wel 
bijsturen van dit beleid, en het monitoren van de uitvoering van dit beleid heeft de MR 
invulling gegeven aan haar medezeggenschapsrol. Hieronder worden de belangrijkste 
onderwerpen, die gedurende het schooljaar 2017-2018 aan de orde zijn gekomen, kort 
toegelicht. 
  
Samenstelling en bijeenkomsten van de MR 
Gedurende het jaar heeft de MR de gehele periode uit 6 leden bestaan, verdeeld over 
een personeels- en oudergeleding (beide bestaande uit 3 leden). Het bevoegd gezag 
(dat wil zeggen de directeur van de Opbouw) heeft aan elke MR vergadering in 
persoon deelgenomen. Het is een bewuste keuze geweest van de MR om deze 
werkwijze ook in schooljaar 2017-2018 voort te zetten. De MR wordt op deze wijze van 
vergaderen namelijk uitgebreid en op efficiënte wijze geïnformeerd. Hierdoor wordt 
volgens de MR juist een onafhankelijke invulling van haar taken mogelijk gemaakt.  
 
Aan het einde van de periode 2017-2018 heeft de MR afscheid genomen van 2 leden 
van de MR; Fleur Dekker (oudergeleding) en Marjan Verleg (personeelsgeleding). De 
vacante posities zijn ingevuld door Jan Wijnja (oudergeleding) en Joyce Deeben 
(personeelsgeleding). 
 
De MR is in 2017-2018 in totaal 9 keer bij elkaar gekomen. Voorafgaand aan iedere 
bijeenkomst is een agenda rondgestuurd binnen de MR. Van elke vergadering zijn 
notulen opgesteld en door de MR goedgekeurd (al dan niet met minieme wijzigingen) 
in de daaropvolgende vergadering.  
  
Communicatie 
De animo voor de vacature in de oudergeleding van de MR was relatief groot. 
Desondanks blijft de zichtbaarheid van de MR een blijvend aandachtspunt.  Dit geldt 
– zo leert communicatie met de MR van andere Salto scholen – niet alleen voor de 
Opbouw. De MR heeft haar folder, voorzien van foto’s en naam van de MR leden, 
geüpdatet. Deze folder staat ook op de website van de school. De MR is via een eigen 
mailadres makkelijk te bereiken (MR@bs-opbouw.nl) en de MR-leden onderhouden 
diverse informele contacten met de ouders. 
 
Agenda 
Vaste onderwerpen op de MR agenda zijn: 

 De schoolgids en de jaarkalender 

 Schooltijden en vakantierooster 

 Functiemix 

 School ondersteunings plan 

 Begroting en exploitatie 

 Tevredenheidspeiling 

 Vreedzame school 

 Veiligheidsplan en Zorgplan 

 MR jaarverslag en Activiteitenplan 
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 Kwaliteitskaarten (WMK) 

 Trendanalyses / Cito 

 Cito eindtoets  
 
Stakingen onderwijsgevend personeel 
Een regelmatig terugkerend onderwerp in schooljaar 2017-2018, zowel in reguliere 

MR vergaderingen als daarbuiten, waren de (mogelijke) stakingen door 

onderwijsgevende personeel. De MR heeft geen zeggenschap m.b.t. het al dan niet 

doorgang vinden van een staking. De MR heeft in schooljaar 2017-2018 wel - mede 

op verzoek van het bevoegd gezag - diverse keren een positie ingenomen m.b.t. de 

stakingen. In deze positie heeft de MR telkens de belangen van de school, het 

onderwijsgevende personeel, de kinderen en de ouders/verzorgers meegewogen. 

WMK 

De kwaliteitskaarten, zoals ingevuld door het onderwijsgevende personeel, zijn 

uitgebreid besproken in de MR. Ook is de tevredenheidspeiling zoals verstuurd naar 

de ouders/verzorgers besproken. Hierbij is met name aandacht besteed aan de opzet 

van de peiling. 

CITO 

De scores van de CITO-toets door groep 8 van de Opbouw komen ieder schooljaar ter 
sprake. De anonieme uitslagen worden besproken en worden vergeleken met het 
landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen alsook met de scores van de Opbouw 
in voorgaande schooljaren.  
 
Formatie/groepsverdeling 
De formatie is uitgebreid besproken in de MR waarbij ook diverse alternatieve 
formaties besproken zijn. Deze alternatieven in overweging nemende, heeft MR  zich 
positief uitgesproken over de door het bevoegd gezag voorgestelde formatie.  De 
uitgebreide communicatie aan ouders dan wel verzorgers over de formatie, is door de 
MR erg positief ontvangen.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggeschapsraad (“GMR”)  
Zowel binnen de oudergeleding als in de personeelsgeleding heeft in schooljaar 2017-
2018 de Opbouw deelgenomen aan de GMR van Salto. Voor de personeelsgeleding 
was dit Rick van Luijt. De MR is goed geïnformeerd over belangrijke zaken die in de 
GMR aan de orde zijn geweest. De MR heeft deelgenomen aan de (zeer geslaagde) 
jaarlijkse GMR thema avond. 
  
Financiële zaken 
De MR is op verschillende momenten door de directie geïnformeerd over de financiële 
stand van zaken m.b.t. de Opbouw. De financiële situatie van de Opbouw is onder 
controle en op orde. 
 
Middelen werkdrukakkoord 
De Personeelsgeleding van de MR heeft instemming verleend aan de invulling van de 
middelen uit het werkdruk akkoord. Deze middelen zijn besteed aan vakdocenten voor 
drama en muziek, twee onderwijsassistentes en uitbreiding van de uren van de 
conciërge.  
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Tot slot 
De MR van de Opbouw is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt 
over o.a. beleid, kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. De MR kijkt terug op 
een zinvol en leerzaam jaar. Wij danken iedereen voor hun inzet en betrokkenheid in 
het afgelopen schooljaar. 
 
Het is altijd mogelijk een MR vergadering bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te 
vinden op de schoolkalender en wij starten altijd om 20.00 uur. Voor het aanmelden 
van bijwonen van een vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt daarnaast 
natuurlijk ook terecht bij één van de MR leden of via de mail naar mr@bs-opbouw.nl 
 
Eindhoven, September 2018 
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