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Voorwoord

Het was een bewogen jaar. De constatering medio 2016 vanuit de inspectie, dat de school
serieuze verbeterpunten heeft, o.a. op het gebied van leerlingenzorg, verschillende visies hoe
invulling te geven aan de kritiek, en spanningen binnen het schoolteam en tussen het team en
directie hebben tot veel (interne) discussie geleid. Uiteindelijk zijn verdergaande keuzes gemaakt
teneinde een gewenste koerswijziging te realiseren. Daar bovenop is eind 2016 vanuit INOS
aangegeven dat de financiële situatie van de stichting niet rooskleurig is. De invloed van daarmee
samenhangende besluiten en acties heeft ook zijn weerslag gehad op onze school.

De MR is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de ontwikkelingen, is actief op de hoogte
gehouden van de afwegingen en heeft kennis genomen van de gemaakte keuzes. Waar nodig is
de MR geconsulteerd. Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van hetgeen de MR het afgelopen
schooljaar (2016-2017) heeft behandeld en besproken. Het verslag is niet bedoeld om een
reconstructie te geven van de discussies, en/of de argumenten te geven die hebben geleid tot
bepaalde keuzes. 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. Veel discussie,
argumentatie en besluitvorming heeft (terecht) buiten het invloedsgebied van de MR
plaatsgevonden. Dit verslag is daarmee geen bloemlezing van het ontwikkeltraject dat de school
het f,elopen jaar heeft doorlopen, maar slechts een beschrijving van de rol die de MR, zowel in

n dit traject, heeft gehad.

1 ooijmeijer
Voorzitter
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1 ORGANISATIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

1.1 Vergaderîngen en bijeenkomsten
In het schooljaar 2016-2017 is de MR zes keer regulier en een keer incidenteel 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 diverse keten 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.

1.2 Samenstelling
D MR bestaat uit drie vertegenwoordigers uit de ouderpopulatie en drie uit het personeel.

Vanaf 1 augustus 2016 bestond de MR uit

Geleding Naam - MR-lid sinds Rol 201 6-2017
Personeel John van Beckhoven 01-08-2010 Secretaris (plv Voorzitter)

Aggie Hoogesteger 01-08-2011 Lid
Mieke Maas 01-08-2012 lid (plv. Secretaris)

HOuders 1 Victor Hooijmeijer 01-08-2011 Voorzitter
Wendy Bosker 01-08-2014 Lid -

Michel Verhees 01 -08-2012 Lid
Aggie Hoogesteger is de laatste weken van het schooljaar niet bij de MR-activiteiten betrokken
geweest. Sandra Vleugels heeft haar taken binnen de MR vervuld.

1.3 Agenda en 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.

1.4 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

1.5 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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2 ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN

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

2.1.1 GMR
De MR ontving in het schooljaar 2016-2017 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. De GMR heeft aangegeven graag een
keer bij de MR-vergadering aanwezig te zijn. Vanuit de MR is (herhaaldelijk) aangegeven dat dat
uiteraard mogelijk is. In het afgelopen jaar is er geen GMR-lid bij de vergaderingen van de MR
geweest.

2.1.2 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. Het afgelopen jaar waren er
weer iets minder kinderen (201 per 1/10/2016 tegenover 212 het jaar ervoor). 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 2016-2017 binnen de MR regelmatig
aandacht besteed aan dit onderwerp.

2.1.3 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 en zonder klachten verlopen.

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.

2.1.4 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. Er is inmiddels een volle
bezetting gedurende de week. Er is goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de
kleuterklassen, zodat een natuurlijke overgang ontstaat.

2.1.5 Onderwïjsontwikkeling
De MR is gedurende het jaar 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 Ieermethoden, huiswerkbeleid en schakeiklas.

Samenwerking
In het afgelopen jaar heeft de school stevig ingezet op het verbeteren van de groepsdynamiek
binnen het team, en het verankeren van de doorgaande leerlijn binnen de school. Het
veranderproces, dat in het voorgaande schooljaar is ingezet, leverde eind 2016 niet het gewenste
(tussen)resultaat. Vanuit Inos en de directie is daarom besloten om een rigoureuze koerswijziging
door te voeten. Dit heeft er toe geleid dat afscheid is genomen van een fots aantal leerkrachten,
die elders (binnen of buiten INOS) een andere betrekking hebben gevonden, en dat nieuwe
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collega’s met ingang van het volgende schooljaar bij KBs Kievitsloop aan de slag gaan. Feitelijk
start de school in het volgende schooljaar met een nieuw team, inclusief een nieuwe directeur.
Het proces heeft een flinke weerslag gehad op het welbevinden van een groot aantal teamleden,
en heeft -toen de besluiten en consequenties ervan naar buiten kwamen- onrust veroorzaakt bij
een grote groep ouders. De directie heeft geprobeerd het proces zo goed mogelijk te begeleiden
en de onrust weg te nemen, en heeft daarin de MR betrokken. De MR kijkt terug op een zeer roerig
jaar, waarin zij haar rol goed heeft kunnen vervullen, en waarin de samenwerking en gesprekken
met de directie, ondanks de vaak negatieve aanleiding, toch als positief zijn ervaren. Het is een
proces geweest, waarin nooit iedereen tevreden gesteld kon worden, maar waarin verwacht wordt
dat de uiteindelijk gezette stappen leiden tot een verbetering van het school- en leerklimaat van
KBs Kievitsloop.

Financiën
Eind 2016 werd vanuit INOS gecommuniceerd dat de stichting er financieel niet goed voor staat.
Dit heeft gevolgen voor alle scholen binnen de stichting, dus ook voor Kievitsloop. De MR heeft in
het afgelopen jaar de vinger aan de pols gehouden om te borgen dat de basiskwaliteit van het
onderwijs niet te lijden heeft onder de financiële keuzes die gemaakt worden. Specifieke aandacht
is er geweest voor de inzet op de schakeiklas, de ondersteuning in de kleuterg roepen en de ICT
methoden.

ICT
ICT is meerdere keten onderwerp van de agenda geweest. De ontwikkelingen zijn besproken, en
gemaakte keuzes zijn toegelicht.

Kinderraad
Helaas is het eerder opgezette initiatief dit jaar niet gecontinueerd. Het is de ambitie van de school
om in het nieuwe schooljaar opnieuw een kinderraad in te stellen. De MR ondersteunt dit
voornemen ten zeerste.

Grenzeloos Ieren
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. Gedurende het schooljaar is twee keer drie weken een
specifiek thema uitgewerkt. De school zal bekijken op welke wijze dit thema het komende jaar
ingevuld kan worden, waarbij de MR geïnformeerd wordt.

2.1.6 Communicatie
De MR heeft het schooljaar 2016-2017 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.

2.1.7 MR Verkiezingen.
Ten gevolge van de ontwikkelingen binnen de school (zie 3.1.1) heeft Sandra Vleugels de laatste
weken van het schooljaar zitting in de MR gehad. Met ingang van het komende schooljaar zijn er 3
vacatures in de personeelsgeleding. Patricia Flohr heeft aangegeven in ieder geval in de MR te
willen. De overige twee plekken worden aan het begin van het nieuwe schooljaar ingevuld.

2.1.8 Formatie
De personeelsgeleding heeft kennis genomen van de formatie van volgend schooljaar en daar
haar goedkeuring op gegeven.
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2.1.9 Groepsindeling
In de tweede helft van het schooljaar is er gedurende een tweetal ochtenden in de week een
kleutergroep opgestart, ter ontlasting van de grote kleutergroepen.

De groepsindeling voor het komende jaar is gemeld en door de directie toegelicht. Hierin is
discussie geweest over het eventueel opstarten van een combinatiegroep 6/7. Bij het naar buiten
brengen van dit voornemen is zeer veel onrust bij ouders ontstaan. Uiteindelijk heeft de directie
besloten om geen combinatiegroep 6/7 op te starten, maar om de samenwerking tussen beide
groepen op een andere wijze vorm te geven.

Ook de ondersteuning van de (wederom) grote groep 3 in het komende jaar is onderwerp van
discussie geweest. Uiteindelijk is vanuit INOS toegezegd om de ondersteuning van de groep te
bekostigen in de vorm van een extra leerkracht gedurende vijf ochtenden in de week.

2.1.10 Jaarrooster
Het jaarrooster is door de directie opgesteld. De MR heeft haar instemming gegeven.

2.1.11 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.

2.1.12 Relatie Ouderraad fOR)

Afgelopen jaar is het contact tussen de DR en MR geïntensiveerd. Hoewel de DR 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 geweest. De DR is een eigen vereniging. Dit betekent dat alle leden van de DR inspraak
hebben in de financiën. De MR is daarmee ontheven van de taak de begroting en jaarrekening te
controleren. MR en directie mogen wel advies geven over de begroting en de jaarrekening. De DR
legt de begroting jaarlijks voor aan de school en neemt dit ook op in het huiselijk reglement.
Dngeoormerkte gelden (gelden die niet zijn opgenomen in de begroting, maar aan de school worden
geschonken) moeten in samenspraak met de MR besteed worden.
De MR schenkt ieder jaar één euro per kind aan de DR vanuit de MR-gelden. Dit is jaarlijks
gekoppeld aan de 1 oktober telling. In een volgende MR-vergadering wordt er een uitspraak gedaan
over het voortzetten van deze betaling, daar de MR niet op de hoogte was van deze betaling uit haar
middelen.

Een afvaardiging van de DR is gedurende het jaar een aantal maal bi] de MR-vergadering aanwezig
geweest, waarbij ruimte op de MR-agenda is gereserveerd om de lopende zaken vanuit de DR te
bespreken.

2.2 Schoolleiding
De MR is voorstander van de aanwezigheid van de directeur bij de MR vergaderingen, aangezien
dit de communicatie tussen MR en directie bevordert. In het afgelopen jaar is de directie (Ger
Aarts/Martin Heeffer) bij nagenoeg elke vergadering aanwezig geweest. In de loop van het
schooljaar is de taakverdeling tussen Ger en Martin zodanig veranderd dat het logischer werd voor
Martin om bij de vergaderingen aan te sluiten. De MR heeft deze samenwerking als plezierig
ervaren. In de tweede helft van het jaar werd duidelijk dat Ger de school zou gaan verlaten,
waarna de procedure is opgestart om een nieuwe directeur aan te stellen. Vanuit de MR
oudergeleding en het team leerkrachten is een Benoemings Advies Commissie samengesteld. De
BAC heeft het profiel voor de nieuwe directeur opgesteld, en heeft na een kennismakingsgesprek
een positief advies richting het CvB van INOS gegeven over de aanstelling van Anne-Marie van
Gommeren op onze school. De MR ziet uit naar een plezierige samenwerking met de directie in
het komende jaar.
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