
Jaarverslag MR BO 2011-2012

Door middel van dit jaarverslag wil de MR BO verantwoording afleggen aan haar achterban 
(ouders en medewerkers), schoolleiding en bestuur over haar activiteiten in het schooljaar 
2011-2012. 

De missie van de MR is:
De MR wil op financieel, educatief en organisatorisch gebied namens ouders en medewerkers binnen de 
wettelijke kaders op een professionele en proactieve wijze samen met schoolleiding en bestuur de 
Werkplaats versterken 

Samenstelling MR 2011-2012

De MR kwam in het schooljaar 2011-2012  tien keer bijeen en kende de volgende samenstelling: 

Medewerkergeleding 
- Juul Gudde (ib/rt): secretaris 
- Elsbeth de Kort (vakleerkracht lo)
- Teus van Wettum (medewerker 3/4)
- Ronald Hilbers (medewerker 7/8)

Oudergeleding
- Joris Timmers (voorzitter)
- Diane de Smit (notulist)
- Luciënne Askes
-     Afke Koek

De portefeuille is onlangs als volgt over de leden verdeeld: 
· Personeelsbeleid: Ronald Hilbers
· Formatieplan: Teus van Wettum
· Communicatie: Luciënne Askes en Juul Gudde
· Schoolgids: Afke Koek
· Schoolplan: Afke Koek en Juul Gudde
· Onderwijsbeleid: Afke Koek en Ronald Hilbers
· Gebouwen/terreinen: Diane de Smit
· ICT: Afke Koek
· Enquête ouders/werkers: Luciënne Askes en Ronald Hilbers
· Ouderbijdrage: Luciënne Askes en Teus van Wettum
· Reglement/statuten: Joris Timmers
· Zorgplan: Juul Gudde
· Pestbeleid: Diane de Smit en Juul Gudde
· GMR: Joris Timmers
· Buitenschoolse activiteiten: Elsbeth de Kort
· Buitenschoolse opvang: Elsbeth de Kort

Bij iedere MR-vergadering was Jeroen Goes directeur van de basisschool aanwezig.
 

Genomen besluiten
De MR heeft in het schooljaar 2011-2012, conform haar bevoegdheden op grond van de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS), de volgende besluiten genomen: 

- Instemming met de verantwoording ouderbijdragen 2011
- Instemming met de Begroting ouderbijdragen 2012
- Instemming formatieplan 2011//2012 
- Instemming gesprekkencyclus medewerkers
- Positief advies over het Vakantierooster 2012/2013
- Instemming profiel toezichthoudend bestuurders
- Instemming met beëindiging peutergroepen WP
- Instemming beoordelingstraject nieuwe medewerkers
- Instemming toelating 7 boventallige kinderen
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- Instemming medezeggenschapsstatuut en reglement
- Instemming reglement GMR 

Ouderbijdragen 2011 en 2012: 
Verreweg het grootste deel van de uitgaven van de Werkplaats wordt door de overheid betaald. 
Onze school heeft echter een aantal voorzieningen, die te maken hebben met de filosofie en de 
vier pijlers waar het onderwijs op de Werkplaats op rust: pedagogisch klimaat, onderwijskwaliteit, 
creativiteit en natuur, Met de MR is een aantal jaren geleden afgesproken dat de ouderbijdragen 
zullen worden besteed aan zaken die te maken hebben met deze pijlers. Dit betekent dat de 
ouderbijdragen worden besteed aan: het natuurcentrum (kosten dierverzorging, 
onderhoudskosten, kosten medewerker natuur en medewerker dierenverzorging) en de 
vakleerkrachten gymnastiek, muziek en dansante vorming en het onderhoud aan de tuin.

Het restant van de ouderbijdragen wordt van oudsher besteed aan allerlei zaken die direct 
verband houden met de werkers en hun ouders: zoals koffie- en theekosten, de WP krant, 
kopieerkosten, vieringen, schoonmaakkosten etc.

De schoolinspectie heeft begin 2009 een onderzoek gedaan naar de besteding van de 
ouderbijdragen. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of de ouderbijdragen inderdaad 
worden besteed aan de zaken zoals hierboven genoemd en of de MR in de begroting en de 
uitgaven van de ouderbijdragen wordt gekend. De inspectie heeft geen onregelmatigheden 
aangetroffen. 

Verantwoording ouderbijdragen 2011
Tegen de inkomsten van de ouderbijdragen van in totaal €249.000 staat de uitgave voor 
bovenvermelde posten van €285.000.
Het tekort is ten laste gekomen van de reguliere begroting.

Verantwoording ouderbijdrage 2012
Het boekjaar 2012 is nog niet afgesloten. Deze verantwoording is in dit jaarverslag nog niet te geven.

Begroting 2013
In 2013 blijft de ouderbijdrage ongewijzigd.
Door de directie is opnieuw gekeken naar de besteding van de gelden van de ouderbijdragen en heeft een 
nieuwe besteding aan de Medezeggenschapsraad voorgesteld.
Vanaf 2013 worden de ouderbijdragen geoormerkt aan de volgende bestedingen.

- Vakonderwijs muziek, dans en natuur
- Gedeeltelijk (was volledig) het gymonderwijs
- Kampbijdragen

Een aantal posten die voorheen door de ouderbijdragen konden worden betaald vallen nu onder de 
besteding van de gelden vanuit het reguliere onderwijsbudget, waaronder:

- Systeembeheer
- Secretariaat
- Afschrijving gebouw

Op deze wijze is de directie van mening tegemoet te komen aan een nog transparantere wijze van de 
besteding van de ouderbijdrage. 

De MR heeft met deze nieuwe begroting ingestemd.

Formatieplan 2011-2012
In het Formatieplan wordt een overzicht en toelichting gegeven van de ontvangen gelden voor 
personeel van het ministerie en de kosten voor personeel. Daarnaast wordt een concrete 
invulling van het personeelsbestand gegeven voor het komende schooljaar.

Vakantierooster 2012/2013
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Het BO streeft naar zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij de vakanties van het VO. Daarnaast 
probeert de schoolleiding op één lijn te komen met de andere basisscholen in de gemeente.
Dit heeft geleid tot het door de MR goedgekeurde vakantierooster 2012/2013.

Overige onderwerpen in het kader van de WMS
In het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen werden verder de volgende onderwerpen 
aan de MR voorgelegd: 

- Begroting BO 2012 (informatierecht). 
- LA/LB functie en daaraan gekoppelde sollicitatieprocedure
- Gesprekkencyclus
- Nieuwbouw 

MR intern
Naast aandacht voor de WMS onderwerpen heeft de MR het afgelopen jaar nog een aantal 
andere zaken ter hand genomen. Onderstaand een kort verslag van de meest in het oog 
springen zaken: 

Verbeteren externe communicatie 
D.m.v. een ouderenquête is  geïnventariseerd naar waar de communicatie beter kan en op welke 
wijze de school zich beter kan profileren. Ook is  een externe communicatieadviseur  gevraagd 
om de communicatie tussen school en ouders onder de loep te nemen

Automatiseren van leerling-formulieren
Dit onderdeel is in behandeling bij de schoolleiding

Kerstvoetbaltoernooi:
Deelname wordt onder voorwaarden akkoord bevonden door de MR.

Schoolplan 
De MR heeft haar commentaar gegeven op het nieuwe schoolplan zoals dat is opgesteld door de 
schoolleiding. Daarbij heeft de MR verzocht om bij het natuuronderwijs nadrukkelijk ook aandacht 
te schenken aan milieuaspecten.

  
Missie en doelstelling MR
In het schooljaar 2011/2012 formuleerde de MR de volgende  doelstelling: 
Zichtbaarheid van de MR vergroten bij ouders, bestuur en medewerkers.

Mei 2012,

Namens de MR 
Juul Gudde
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