Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Zuiderkroon
Jaarverslag 2017-2018
Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Jenaplanschool De
Zuiderkroon voor het schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op
scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met
de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en
vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie
(ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs. De wet
schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal
voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling.
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van
De Zuiderkroon bestaat uit 4 deelnemers: 2 leerkrachten en 2 ouders. In het schooljaar
2017-2018 hadden namens de ouders Mark Abcouwer (vader van Noa en Jade) en Maurice
Boer (vader van Naomi en Quinten) zitting in de MR en de leerkrachten werden in de MR
vertegenwoordigd door Sandra Gilliéron en Marianne Schippers.
Naast de formele leden van de MR is de directeur iedere vergadering aanwezig geweest,
alsmede Ernst-Jan Mens (vader van Carolina), die namens De Zuiderkroon zitting heeft in de
GMR.

Vergaderingen.
De MR van De Zuiderkroon heeft in het schooljaar 2017-2018 vrijwel maandelijks vergaderd,
op wisselende dagen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Vertrouwelijke
onderwerpen worden alleen door de officiële MR-leden besproken. Dit schooljaar heeft de
MR in een extra vergadering met Fred Teunissen de voorgestelde sluiting van UniQ
besproken. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken
hebben met actuele ontwikkelingen op school, onderwerpen vanuit de ouders, alsmede de
besluiten uit de GMR. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals bijvoorbeeld de
formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids, enz. De notulen van de MR zijn
voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal. In de
onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.

Onderwerpen 2017-2018.
• Schoolontwikkeling
Jenaplanidentiteit / borgen kwaliteit onderwijs op De Zuiderkroon
De oudergeleding beveelt aan om leerkrachten te scholen op het gebied van Jenaplan
onderwijs.
De oudergeleding heeft de directie dringend verzocht een duidelijke visie te
communiceren over het Jenaplan onderwijs. Alsmede er voor te zorgen dat er voldaan
wordt aan de eisen van Landelijke Jenaplan Vereniging. Dit met het oog op de landelijke
erkenning van de Zuiderkroon als Jenaplan school, zodat deze erkenning kan blijven
worden behouden en hiermee het Jenaplanonderwijs gewaarborgd blijft.
• Snappet
De oudergeleding vindt dat de ouders geïnformeerd moeten worden het digitale
onderwijsprogramma Snappet. Dit zal op een gezamenlijke ouderavond komend
schooljaar worden uitgevoerd.
• Website
De nieuwe website is in de lucht sinds juni 2018 en behoeft nog verdere ontwikkeling.
• Personele wisseling
De voorzitter van de MR is in dit schooljaar diverse keren benaderd door ouders die zeer
ontevreden zijn over de communicatie vanuit de directie.
De onrust behelst voornamelijk de vele wisselingen die te maken hebben met invallers.
Een groep verontruste ouders heeft het bestuur van de Stichting Robijn hierover
schriftelijk geïnformeerd.

• Leerachterstand
De MR heeft aanbevelingen gedaan inzake de ondersteuning van de directie aan
invalleerkrachten, waaraan geen gehoor is gegeven.
Het late doorgeven van afwijkende en teleurstellende CITO scores is als zeer onprettig
ervaren. Ook de actie die daar op genomen is, werd als onvoldoende gezien.
De MR oudergeleding heeft na een half jaar, de directie op zeer dringende wijze
verzocht verbeteringen aan te brengen in de berichtgeving naar ouders.
• Communicatie met ouders
De wijze van communicatie van de directie van de Zuiderkroon, zoals bijvoorbeeld Het
beantwoorden van email van ouders, het versturen van de jaarkalender alsmede het
verzorgen van adequate communicatie rondom diverse incidenten en activiteiten op
school heeft bij veel ouders tot irritatie geleid.
De oudergeleding van de MR heeft op niet mis te verstane wijze bij de directie, na het
verstrijken van het eerste halfjaar, aangegeven dat hier sprake is van een ondermaatse
prestatie.
• Veiligheidsplan
De MR heeft dit ontvangen en dit zal komend schooljaar door de directie op schoolniveau
worden aangepast. Hierna zal dit punt terugkomen in de MR vergadering.
• MR-verkiezingen
De gehele oudergeleding is aftredend omdat de zittingsperiode voorbij is.
Wij bedanken hen voor hun bijdrage in de afgelopen zes jaar.
Na een oproep in de vaste prik, hebben zich twee kandidaten gemeld. Hierdoor was een
verkiezing niet nodig.
• Begroting
De begroting wordt op bestuursniveau gemaakt en is ter informatie aan de MR
voorgelegd.
• Besteding werkdrukgelden
Overleg directie met bestuur, hier zal aanstaande donderdag 5 juli 2018 wat over bekend
zijn. Dit betekent dat de MR hier nog advies op moet geven voor het nieuwe schooljaar.
• Uitslag oudertevredenheidsenquête
Deze uitslag kwam erg laat in de MR. Hierdoor zijn wij genoodzaakt dit volgend schooljaar
verder te bekijken, nadat achterliggende stukken bekend zijn.
• Formatieplan
De MR heeft ingestemd met de groepsverdeling schooljaar 2018/2019
• Terugkoppeling / evaluatie startgesprekken
Het komende schooljaar zal er per klas een informatieavond zijn, en tevens voor de
nieuwe leerlingen een startgesprek. Dit omdat aangegeven werd, dat de informatieavond
door de ouders gemist werd.

• CITO resultaten
Er is aan het begin van het schooljaar een leerachterstand geconstateerd bij verschillende
leerlingen. De oudergeleding van de MR wijst er op, dat de schoolleiding verzuimd heeft
om tijdig in te grijpen. Hierover is een ouderavond belegd geweest, dat heeft de onrust
niet doen wegnemen.
• Engelstalig onderwijs
De MR stemt in met het geven van Engelstalig onderwijs voor groep 1t/m8.
• Nieuwe lesmethoden
De MR is geïnformeerd over de nieuwe lesmethoden.
• GMR
Ernst-Jan van Mens is vanuit de oudergeleding steeds aanwezig geweest als GMR lid.
De informatie uit de GMR wordt door Ernst-Jan doorgegeven aan de MR. Zo nodig
worden er punten besproken.
• Sluiting UniQ
De MR is door het bestuur op de hoogte gesteld van de voorgenomen sluiting van UniQ.
Hierbij is een stappenplan uitgereikt en doorlopen. Dit stappenplan is in bezit van de MR.
Zij heeft hiermee ingestemd.
• Schoolplan 2018-2019
De directie deelt een schematische weergave uit van het nog te maken schoolplan.
Een uitgewerkte versie zal in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar worden
besproken.

Vooruitblik 2018-2019.
Jenaplanschool De Zuiderkroon zal het schooljaar 2018-2019 starten met ongeveer 100
leerlingen. Dit is een stijging ten opzichte van vorig schooljaar en komt grotendeels door
inschrijving van kinderen van UniQ op onze school.
In het schooljaar 2018-2019 zal de Jenaplanidentiteit een speerpunt zijn. Directie
presenteerde in juni 2018 een schematisch jaarplan en de MR verwacht in het begin van het
nieuwe schooljaar een duidelijk jaarbeleidsplan, dat zij samen met de directie zal bespreken.
De oudergeleding van de MR spreekt de hoop uit dat de organisatie en de communicatie
zullen verbeteren. Tevens hopen zij dat de leerlingen van UniQ goed zullen kunnen
integreren, zodat de Zuiderkroon kan uitkijken naar een zonnige toekomst.

