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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 (2014-2015) 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 2014-2015 is de MR zeven keer bijeen geweest, waarbij gekozen is voor een 
opzet met een open en de mogelijkheid tot een gesloten gedeelte van de vergadering op basis van 
een vooraf opgestelde agenda.  
 
De vergaderingen waren gepland om 19.30 of 20.00 uur, waarbij alle ouders en/of leerkrachten 
aanwezig kunnen 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.  
Het afgelopen schooljaar hebben namens de ouders Wendy Bosker, Michel Verhees en Victor 
Hooijmeijer zitting gehad in de MR.  
Namens het personeel zaten John van Beckhoven, Mieke Maas en Aggie Hoogesteger in de MR.  
 
Daarnaast was Lilian Kuijstermans vaste gast van de MR. Zij heeft een functie binnen de 
overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van INOS. Op deze wijze 
had de Kievitsloop een directe lijn met de GMR. Lilian heeft naar het einde van het schooljaar 
aangegeven geen zitting meer te hebben in de GMR. 

 
Vanaf 1 aug 2014 bestond de MR daarmee uit: 
Onderwijsgeleding: 
John van Beckhoven  
Mieke Maas  
Aggie Hoogesteger  
 
Oudergeleding: 
Wendy Bosker  
Victor Hooijmeijer   
Michel Verhees   
 
De taakverdeling binnen de MR was voor het schooljaar 2014-2015: 
Voorzitter: Victor Hooijmeijer  
Secretaris: John van Beckhoven 
Penningmeester: niet vervuld 
Web/mail: Michel Verhees 
GMR zaken: Wendy Bosker 
Lid: Aggie Hoogesteger / Mieke Maas 
Notulen: wisselend 
Memo wisselend 
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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 worden de notulen alleen onder de MR-leden en het bevoegd gezag 
verspreid (dit mede i.v.m. de vertrouwelijkheid van bepaalde onderwerpen). 

2.4 Website en email 

Het afgelopen jaar is de website van de school vernieuwd. Ook de MR wordt hierop gepresenteerd. 
Notulen en agenda’s van vergaderingen worden 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 Terugkerende agendapunten. 

Onderstaand een weergave van de activiteiten m.b.t. de vaste agendapunten van de MR. 

3.1.1 GMR 

De MR ontving in het schooljaar 2014-2015 de verslagen van de GMR, agenda etc. Deze stukken 
zijn nader toegelicht door de vertegenwoordiger van de GMR die regelmatig te gast is bij de MR 
vergaderingen. De MR van KBS Kievitsloop stelt zich positief kritisch op ten aanzien van de GMR 
van Inos. Er worden op het niveau van de GMR immers beslissingen genomen die voor alle Inos 
scholen gelden. Hierdoor kunnen deze in het nadeel voor de situatie van de Kievitsloop uitvallen.  

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. Met vele andere scholen in de 
omgeving is een duidelijke profilering richting ouders van belang om de keuze van ouders te laten 
vallen op KBS Kievitsloop. Er is ook in 2014-2015 regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp.  
Daarnaast zijn er dit jaar twee open ochtenden voor nieuwe kinderen georganiseerd. 

3.1.3 Buitenschoolse Opvang (BSO)  

Binnen het gebouw van de Kievitsloop verzorgt Kober de buitenschoolse opvang. Deze opvang 
vindt in overleg met de school plaats. De buitenschoolse opvang is dit schooljaar goed te 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. 

3.1.4 Tussen Schoolse Opvang (TSO)  

 
Vanaf mei 2008 levert KOBER tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang lijkt dit 
schooljaar goed te zijn verlopen. De contacten met de Kober vertegenwoordigers op de school zijn 
goed te noemen. 
 
In de tweede helft van het schooljaar werd door de directie een nieuw contract van Kober voor de 
TSO ter instemming aan de MR voorgelegd. De MR heeft niet ingestemd met dit contract, tenzij 
door de directie aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Deze voorwaarden hadden 
betrekking op de door Kober voorgestelde kwaliteitsverbeteringen, de monitoring/evaluatie van de 
doorgevoerde wijzigingen, het concreet zoeken naar andere aanbieders, en de tariefstelling. Met 
deze voorwaarden is het contract verlengd voor het schooljaar 2015-16. 

 

3.1.5 Peuterspeelzaal 

In aanvulling op het aanbod aan opvang van basisschoolkinderen verzorgt Kober met ingang van dit 
jaar binnen het gebouw van de school ook opvang via een peuterspeelzaal. Dit lijkt een succes te 
zijn. 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. 

3.1.6 Onderwijsontwikkeling 

De MR is op de hoogte gehouden van de onderwijsontwikkelingen binnen KBS Kievitsloop en 
projecten op dit gebied. Zo wordt ze o.a. elk jaar geïnformeerd over de Cito resultaten. De 
resultaten voor dit schooljaar zijn goed. Ze geven wel reden tot extra aandacht voor begrijpend 
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lezen, woordenschat en het hanteren van studieteksten. Het team van de school heeft aangegeven 
hier extra aandacht aan te gaan geven. 
Verder is de MR dit jaar specifiek geïnformeerd over o.a. lerarentraining, nieuwe leermethoden, 
huiswerkbeleid en schakelklas. 

 

3.1.7 Communicatie 

De MR heeft het schooljaar 2014-2015 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 moeten als zodanig voor alle geïnteresseerde ouders toegankelijk zijn. Daarnaast 
communiceert de MR met regelmaat via de school-Memo. 
De MR heeft o.a. input geleverd voor de schoolgids en kalender voor het komende jaar.  

3.1.8 Gebouw/Infrastructuur   

In de loop van het jaar is nieuw meubilair geselecteerd. Dit meubilair is eind van het schooljaar in 
de plaats gekomen van het oude meubilair. 
De kosten voor het gebouw zijn relatief hoog ten opzichte van het aantal leerlingen. Meerdere 
malen is dan ook besproken hoe de niet gebruikte ruimte anders ingevuld kan worden.  
In de zomer voorafgaand aan het schooljaar is de ICT-omgeving gemigreerd. Dit leidde in een deel 
van het jaar voor problemen bij de beschikbaarheid en werking van de ICT-middelen. Inmiddels 
lijken de meeste problemen verholpen. Er is een laptopkar beschikbaar gesteld, waardoor in alle 
klassen gewerkt kan worden met laptops. Ook worden er tablets bij de kleutergroepen beschikbaar 
gesteld. 

3.2 Diverse agendapunten 

 Diverse zaken die door de MR zijn besproken: 

3.2.1 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. Aggie Hoogesteeger 
(personeel) was aan het einde van haar eerste MR termijn. Binnen het team is besloten dat zij 
deze functie nog een volgende termijn zal vervullen. Ook Victor Hooijmeijer (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 Victor Hooijmeijer verkozen is. Hij 
vervult m.i.v. schooljaar 2015-2016 zijn tweede termijn in de oudergeleding van de MR. 

3.2.2 Formatie 

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

3.2.3 Groepsindeling 

De groepsindeling voor het komende jaar is gemeld en door de directie toegelicht.  

3.2.4 Jaarrooster 

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

3.2.5 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. Een digitale versie van dit logboek 
is inmiddels beschikbaar gemaakt. 
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3.3 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 en in de afgelopen jaren tot een prettige samenwerking heeft geleid.  
 


