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1 INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van KBS Kievitsloop. Het geeft een beknopt beeld van 
hetgeen de MR het afgelopen schooljaar (2015-2016) heeft behandeld c.q. heeft besproken. 
 
De MR heeft zich, net als voorgaande jaren, enerzijds ten doel gesteld het ontwikkelde beleid te 
toetsen, dit kritisch te volgen en tevens het management van KBS Kievitsloop van (ongevraagde) 
adviezen te voorzien indien zij dit noodzakelijk achtte. Anderzijds is waar nodig input geleverd aan 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit orgaan is adviserend in de richting 
van de overkoepelende stichting INOS.  
Uiteraard kan de schoolleiding ook het initiatief nemen om met de MR van gedachten te wisselen 
over schoolzaken van allerlei aard (invloeden a.g.v. maatschappelijke ontwikkelingen; 
ontwikkelingen binnen de school  etc.).  
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2 ORGANISATIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

2.1 Vergaderingen en bijeenkomsten 

In het schooljaar 2015-2016 is de MR zes keer bijeen geweest. De vergaderingen waren gepland 
om 19.30 uur, waarbij alle ouders en/of leerkrachten aanwezig konden zijn.  
Voorafgaand aan de vergadering was er de mogelijkheid voor een besloten gedeelte van de 
vergadering waarbij alleen de MR leden aanwezig zijn. Er is dit jaar een enkele keer gebruik 
gemaakt van een besloten deel van de vergadering. 
 
Het afgelopen schooljaar hebben regelmatig ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij 
het openbare gedeelte aanwezig te zijn dan wel één of meerdere punten in te brengen. Wij blijven 
er naar streven om het volgend schooljaar ouders en leerkrachten bij MR-aangelegenheden te 
betrekken. Op de agenda’s van de onder-, en bovenbouwvergaderingen zijn, indien nodig, de MR-
aangelegenheden als agendapunt opgenomen.  

2.2 Samenstelling 

De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers uit de ouderpopulatie en drie uit het personeel.  
 
Vanaf 1 augustus 2015 bestond de MR uit: 
 

Geleding Naam Per Rol 2015-2016 

Personeel  John van Beckhoven   01-08-2010 Secretaris (plv. Voorzitter) 
Aggie Hoogesteger 01-08-2011 Lid 

Mieke Maas 01-08-2012 Lid (plv. Secretaris) 
Ouders  Victor Hooijmeijer 01-08-2011 Voorzitter 

Wendy Bosker 01-08-2014 Lid 
Michel Verhees 01-08-2012 Lid 

 
De notulen zijn afwisselend door een MR-lid opgesteld. 

2.3 Notulen 

Voor elke vergadering is er een agenda gemaakt. Deze agenda is openbaar. Daarnaast zijn van 
elke openbare vergadering notulen gemaakt. De agenda en de notulen van het openbare gedeelte 
van de vergadering zijn op de MR-webpagina van de website van KBS Kievitsloop 
(www.kievitsloop.nl) geplaatst. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.  
Van het gesloten gedeelte zijn geen notulen openbaar i.v.m. de vertrouwelijkheid van bepaalde 
onderwerpen. 

2.4 Website en email 

De MR heeft een eigen informatiepagina op de website van de school. Notulen en agenda’s van 
vergaderingen zijn het afgelopen jaar via de website verspreid voor alle geïnteresseerden. Vragen, 
opmerkingen, suggesties en bespreekpunten konden door een ieder aangedragen worden via het 
email-adres van de MR: Kbskievitsloop_mr@inos.nl 

 

2.5 Financiën 

De financiële verantwoording van de MR is een onderdeel van de jaarrekening van KBS 
Kievitsloop en als zodanig daarin opgenomen. Kosten zijn het afgelopen jaar gemaakt op het 
gebied van cursussen, trainingen, vergaderingen en een jaarlijks etentje. Deze kosten zijn ruim 
binnen het door de school beschikbare budget gebleven.  
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3 ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN 

3.1 Bespreekpunten 

Onderstaand een weergave van de relevante bespreekpunten in de MR van het afgelopen 
schooljaar. 

3.1.1 GMR 

De MR ontving in het schooljaar 2015-2016 de verslagen van de GMR, agenda etc. De MR heeft 
geconstateerd dat het lastig is om goed op de hoogte te blijven van hetgeen binnen de GMR 
besproken wordt. Dat komt o.a. door het ontbreken van een vast contactpersoon binnen de GMR 
die regelmatig bij de MR-vergaderingen aanschuift, maar ook omgekeerd is de aanwezigheid van 
een MR-lid bij GMR-vergaderingen geen vaste gewoonte.  
 
Afgesproken is dat er vanuit de MR met regelmaat een afvaardiging naar de GMR-bijeenkomsten 
gaat. Dat is in het afgelopen jaar opgestart. Ook is de GMR actief benaderd met het verzoek bij 
vergaderingen van de MR aan te schuiven. De MR heeft goede hoop dat de GMR aan dit verzoek 
gehoor wil geven, zodat het informatieniveau  de komende periode weer op niveau komt. 

3.1.2 Profilering Kievitsloop 

Naar mening van de MR is profilering van KBS Kievitsloop een belangrijk onderwerp. De school is, 
mede door de demografie van de wijk, een krimpschool geworden. De laatste tijd lijkt hierin een 
verandering op te treden (het aantal leerlingen is met 212 gelijk gebleven aan het voorgaande 
jaar), maar het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk in opwaartse richting. Met vele 
andere scholen in de omgeving blijft een duidelijke profilering richting ouders van belang om de 
keuze van ouders te laten vallen op KBS Kievitsloop. Er is ook in 2015-2016 binnen de MR 
regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp.  

3.1.3 Buitenschoolse Opvang (BSO) en Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Binnen het gebouw van de Kievitsloop verzorgt Kober de buitenschoolse opvang en 
tussenschoolse opvang. Deze opvang vindt in overleg met de school plaats. De buitenschoolse 
opvang is dit schooljaar goed te verlopen. Er zijn in het jaar klachten geweest over de kwaliteit van 
de opvanglokalen. Met name de splitsing in 3 groepen, waarbij een groep in een nieuwe ruimte is 
gehuisvest, heeft tot discussie over de inrichting geleid. Dit heeft in goed overleg tussen een 
vertegenwoordiging vanuit de ouders en Kober enerzijds en tussen Kober en de schoolleiding 
anderzijds geleid tot een herinrichting van de ruimte.  
 
Het afgelopen jaar is ook gesproken over eventuele alternatieve aanbieders voor Kober. Weten 
welke alternatieven er zijn, maakt de school als partij richting Kober sterker in eventuele 
gesprekken over tarieven en opvangkwaliteit. In het afgelopen jaar heeft een korte 
marktverkenning plaatsgevonden. Conclusie is dat aanbieders die alles in huis hebben 
(VSO/TSO/NSO en Peuteropvang) schaars zijn, maar dat er wel partijen zijn die een groter deel 
van het totaalpakket kunnen bieden.  
 
De kwaliteit  van de opvang, en met name de begeleiding, is door Kober beter toetsbaar gemaakt 
door een betere monitoring/evaluatie van haar medewerkers, welke inzichtelijk is voor en 
onderwerp van gesprek met de schoolleiding. 
 
Met bovenstaande is invulling gegeven aan de afspraken die eind vorig schooljaar tussen MR en 
schoolleiding op het gebied van de opvang en opvangkwaliteit zijn gemaakt. 

 
De oudergeleding van de MR heeft instemmingbevoegdheid op de uitwerking van het convenant 
met Kober op schoolniveau. Dit item zal dan ook jaarlijks op de agenda van de MR terug blijven 

komen. 
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3.1.4 Peuterspeelzaal 

In aanvulling op het aanbod aan opvang van basisschoolkinderen verzorgt Kober binnen het gebouw 
van de school ook opvang via een peuterspeelzaal. Dit is een succes. Op de maandag, dinsdag en 
donderdag is er een volle bezetting. Er is goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de 
kleuterklassen, zodat een natuurlijke overgang ontstaat. 

3.1.5 Onderwijsontwikkeling 

De MR is op de hoogte gehouden van de onderwijsontwikkelingen binnen KBS Kievitsloop en 
projecten op dit gebied. Verder is de MR specifiek geïnformeerd over o.a. lerarentraining, nieuwe 
leermethoden, huiswerkbeleid en schakelklas. 
 
ICT 
Ook de ICT-ontwikkeling is meerdere keren onderwerp van de agenda geweest. Aangezien in de 
2e helft van 2015 er zeer veel problemen waren met de nieuwe ICT-omgeving, en de 
aanbieder/beheerder de gemaakte afspraken niet kon waarmaken, is een nieuwe partij 
aangetrokken voor het ICT-beheer. Dit heeft in de loop van het jaar zijn vruchten afgeworpen in de 
vorm van een stabieler netwerk en meer (goed functionerende) middelen voor  
onderwijsondersteuning (digiborden, i-pads, laptops). 
 
Kinderraad 
Er is dit jaar een kinderraad ingesteld met in totaal vier kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 
8. De kinderraad komt 1 x per 5/6 weken bijeen. Het doel is om de kinderen te betrekken bij 
verschillende zaken op school. De kinderen kunnen ideeën inbrengen om de school te 
“verbeteren”. Enkele ingebrachte ideeën zijn: 
- Ouders die hun kind naar de Kievitsloop willen laten gaan, krijgen een rondleiding op de 

school. De kinderen hebben aangegeven ook een rol te willen spelen in deze rondleiding. 
- Het met zijn allen schoonhouden van de WC-ruimte door de kinderen te belonen voor het 

schoonhouden bv. extra kwartier buiten spelen. 
- Het houden van een talentenshow. Dit wordt door de leerlingen zelf georganiseerd. 
 
Grenzeloos leren 
Binnen de MR is uitgebreid gesproken over de ideeën van de school om invulling te geven aan de 
term ‘grenzeloos leren’. Hoe kan het onderwijs zo aangepast worden aan de 21e eeuw dat we de 
talenten van kinderen tot hun recht laten komen? Dit betekent zelf ontdekken en zelf leren. De 
school zoekt naar een passende methode om zowel kennis en vaardigheden integraal aan te 
bieden a.d.h.v. themagericht onderwijs. Het doel is om op termijn in de ochtend de basisvakken 
aan te bieden, zoals nu het geval is. De middag wordt vervolgens gebruikt om ‘grenzeloos leren’  
met een nieuwe methode verder vorm te geven. Dit betekent dynamiek en bedrijvigheid in school 
en een nieuwe uitdaging voor het personeel. Het schooljaar 2016/17 wordt gebruikt om deze 
nieuwe manier van onderwijs geven verder vorm te geven, bijpassende methoden te zoeken en 
om leerkrachten én ouders mee te nemen in de gedachtenvorming. De komende periode zal dit 
verder vorm krijgen. De MR heeft hier uiteraard een rol in en kijkt positief kritisch naar de 
voorgestelde wijzigingen. 
 

3.1.6 Communicatie 

De MR heeft het schooljaar 2015-2016 wederom aandacht besteed aan de communicatie naar 
haar achterban. Een goede communicatie is van groot belang. De MR benadrukt de noodzaak tot 
zorgvuldigheid op dit gebied. Wat en wie informeren we en vooral hoe? Alle MR verslagen zijn 
openbaar, en zijn als zodanig voor alle geïnteresseerde ouders toegankelijk. Daarnaast 
communiceert de MR met regelmaat via de school-Memo. Ook heeft de MR input geleverd voor de 
schoolgids en kalender voor het komende jaar.  



Jaarverslag MR 2015-2016 

MR KBS Kievitsloop  September 2016 
  

 
MR KBs Kievitsloop            Pagina 7 van 8 

3.1.7 MR Verkiezingen.  

Voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding waren aan het eind van het schooljaar 
acties nodig om de bezetting van de MR voor volgend schooljaar  te krijgen. Mieke Maas 
(personeel) was aan het einde van haar eerste MR termijn. Binnen het team is besloten dat zij 
deze functie komend jaar nog zal vervullen, waarna zij met pensioen gaat.  
 
Ook Michel Verhees (oudergeleding) was aan het einde van zijn eerste termijn. Een 
verkiezingscommissie is samengesteld. Deze heeft na de bekendmaking drie aanmeldingen 
ontvangen van mogelijke kandidaten voor de MR. De commissie heeft vervolgens verkiezingen 
georganiseerd waaruit Michel (her)verkozen is. Hij vervult m.i.v. schooljaar 2016-2017 zijn tweede 
termijn in de oudergeleding van de MR. 

3.1.8 Formatie 

De personeelsgeleding heeft kennis genomen van de formatie van volgend schooljaar en daar 
haar goedkeuring op gegeven. 

3.1.9 Groepsindeling 

Net als vorig jaar is er in januari een 3e kleutergroep opgestart, waarin de oudste kleuters op hun 
eigen niveau voorbereid zijn op het klassikale onderwijs vanaf groep 3 en verder. De groep is 
samengesteld op het moment dat de oorspronkelijke groepen 1-2a/b zo groot waren, dat splitsing 
in een aparte groep ook formatie-technisch mogelijk was.  
 
Dit jaar is er extra begeleiding voor groep 3 geweest i.v.m. de grootte van de groep. De genomen 
maatregelen hebben goed gewerkt. Het is lastig om hier voor een volgend jaar in formatie en 
groepsindeling op te anticiperen, omdat dit direct samenhangt van het aantal leerlingen en het 
daarmee samenhangend budget. Dit is pas na de 1 oktobertelling bekend. 
 
De groepsindeling voor het komende jaar is gemeld en door de directie toegelicht.  

3.1.10 Jaarrooster 

Ook dit seizoen is de MR betrokken geweest bij het vaststellen van het jaarrooster. Een groot 
gedeelte is afgeleid van het INOS rooster.  

3.1.11 Incidentenlogboek 

N.a.v. een incident in een vorig schooljaar is besloten het ongevallen logboek periodiek te 
bespreken. Dit jaar zijn daar geen bijzonderheden uit gehaald. Er is ook een digitale versie van dit 
logboek beschikbaar. 
 

3.1.12 Relatie Ouderraad (OR) 

Afgelopen jaar is het contact tussen de OR en MR geïntensiveerd. Hoewel de OR zelfstandig 
opereert, is met name de vraag waar de relatie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de 
MR ligt, o.a. op financieel gebied in relatie tot de begroting van de Ouderraad, onderwerp van 
gesprek. Hierover wordt in het komende jaar verder gesproken. Daarnaast is afgesproken dat de OR 
een aantal maal per jaar op de MR vergadering aanschuift, waarbij ruimte op de MR-agenda 
gereserveerd wordt om de lopende zaken vanuit de OR te bespreken. 

3.1.13 Inspectiebezoek 

De inspectie heeft begin 2016 de school bezocht. De inspectie heeft daarbij enkele 
klassenbezoeken gedaan, gesprekken gehad met leerkrachten, leerlingen, ouders en de 
schoolleiding. Het basisarrangement is wederom toegekend. Pedagogisch, didactisch, resultaten, 
veiligheid en sociale veiligheid zijn in orde. Ouders en leerlingen die bevraagd zijn, geven aan 
tevreden te zijn met de school. De inspectie ziet als tekortkoming de leerlingenzorg. Zij ziet dat er 
voldoende aandacht is besteed aan groepsplannen maar ziet graag meer individuele verdieping. 
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Ook de communicatie binnen het team verdient aandacht. De geconstateerde verbeterpunten 
worden dit jaar opgepakt binnen het team en leiding van de school, o.a. in de vorm van een 
cultuuronderzoek. De MR blijft over de voorgenomen acties in gesprek met de schoolleiding. 

 

3.2 Schoolleiding 

Afgelopen jaar is er wederom plezierig samengewerkt met directeur Ger Aarts en/of Mariska 
Snijder die bij de vergaderingen (deels) aanwezig zijn geweest. De MR is voorstander van de 
aanwezigheid van de directeur bij de MR vergaderingen, aangezien dit de communicatie tussen 
MR en directie bevordert.  
In de loop van het schooljaar is de taakverdeling tussen Ger en Mariska gewijzigd, waarbij Ger zich 
m.n. op de scholen De Werft en Kievitsloop heeft gericht, en Mariska op De Driezwing. Ger heeft 
een vast spreekuur voor ouders, dat ook is opgenomen op de schoolkalender. Daar is het 
afgelopen jaar beperkt gebruik van gemaakt. Het spreekuur blijft bestaan, en het bestaan ervan 
wordt verder gecommuniceerd naar de ouders. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


