MR JAARVERSLAG
2018/2019

Inleiding
Voor u ligt het MR-jaarverslag over het schooljaar 2018-2019. In dit verslag wordt kort
ingegaan op de samenstelling, de rol en overlegstructuur van de medezeggenschapsraad. Ook
zijn een aantal belangrijke onderwerpen die de het afgelopen schooljaar zijn behandeld,
beschreven.
Dit verslag is beknopt. Veel informatie is immers reeds via de maandbrief, mail en de website
van de school verstrekt. Mocht informatie uit dit verslag desalniettemin tot vragen leiden, dan
staan de leden van de medezeggenschapsraad uiteraard open voor een nadere toelichting.

Rol van de MR
De rol van de MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft
een eigen en onafhankelijke rol binnen de school. De MR bevordert naar vermogen openheid,
helderheid en onderling overleg in de school tussen bestuur, personeel en ouders/verzorgers.
De raad tracht in het overleg met ouders, leerkrachten en directie een bijdrage te leveren aan
de inhoud en organisatie van het onderwijs op de school.
Op een aantal punten heeft de MR, advies- en instemmingsrecht en kan zij meebeslissen over
belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement, dat tweejaarlijks door de raad wordt geëvalueerd.

Rol van de GMR
Het bevoegd gezag voor OBS Valckesteyn is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Albrandswaard (SOPOA). Inspraak in bovenschoolse zaken vindt plaats door middel van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). In de GMR zitten 4 leden van
Valckesteyn, twee leerkrachten en twee ouders. De GMR vergaderde in het algemeen met een
frequentie van acht weken. In elke MR-vergadering is verslag gedaan van GMR-zaken.

Ouderparticipatie
Via persoonlijke contacten, de website, maar ook in de reguliere vergaderingen van de MR
kunnen ouders participeren en nadere uitleg vragen over wat zij verder van belang achten. Het
onderwerp ouderparticipatie maakt onderdeel uit van de jaaragenda van de MR.
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Vergaderingen van de MR
De MR heeft elke eerste (school)woensdag van de maand van 19.45 tot ca. 21.45 uur
vergaderd op OBS Valckesteyn, locatie Zuid. Deze vergaderingen waren openbaar en
toegankelijk voor alle ouders en teamleden tot 20.30 uur (openbaar gedeelte). Na dit gedeelte
was er een besloten gedeelte, waar zaken besproken werden waarover binnen de MR nog
besluitvorming moest plaatsvinden (vertrouwelijk gedeelte).
Een van de locatieleiders van OBS Valckesteyn is gedeeltelijk bij de MR-vergaderingen
aanwezig geweest om toelichting te geven over agendapunten en vragen te beantwoorden ten
behoeve van de besluitvorming.

Samenstelling (G)MR
De MR bestaat conform het reglement uit 4 personeelsleden (personeelsgeleding) en 4 ouders
(oudergeleding). De samenstelling van de MR in het schooljaar 2018-2019 was als volgt:
Lijst van leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Naam
Remon *
Marisca
Rachida
Anne (notulist)

Start
2018
2018
2017
2019

1 periode
1e periode
1e periode
1e periode

Aftreden
2022
2022
2021
2022

1e periode
1e periode
2e periode
1e periode

Aftreden
2022
2019
2018
2022

e

Personeelsgeleding:
Naam
Start
Ingeborg
2018
Christa
2015
Nandy *
2014
Aline
2018
(voorzitter) *
*) eveneens lid van de GMR

Verkiezingen
In april 2018 zijn in verband met twee vacatures in de MR en een in de GMR, verkiezingen
uitgeschreven. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe leden binnen de oudergeleding.
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Deskundigheidsbevordering
Om bekend te zijn met de ontwikkelingen binnen het onderwijs alsmede de rechten en
plichten betreffende de medezeggenschap, hebben 4 nieuwe leden (4 ouders) een startcursus
MR gevolgd via VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).

Onderwerpen schooljaar 2018/ 2019
Het afgelopen jaar heeft de MR onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
Vaststellen schoolbegroting
Dit is een punt dat jaarlijks terugkomt. De MR heeft hierin geen advies- of instemmingsrecht,
de directie legt deze aan de MR voor om inzicht te geven in besteding van financiële
middelen.
Formatie, groepsindeling
De MR heeft samen met de schoolleiding diverse varianten van groepsindelingen en de
daarbij behorende huisvestingsmogelijkheden verkend. De MR heeft vervolgens haar
voorkeur aangegeven bij de schoolleiding.
Valckesteyn Rules
Er is overleg geweest met een groep ouders die bij de locatieleider van Valckesteyn-Zuid
heeft aangegeven mee te willen denken over ons onderwijs. Op basis hiervan is besloten om
een kernwerkgroep ouderbetrokkenheid te vormen. Deze groep gaat in samenwerking met
'BABS voor school en ouder' een schooljaar lang ouders oproepen en vragen om over
verschillende actuele thema's mee te denken. De voorstellen worden verzameld en
teruggekoppeld aan de schoolleiding. Uitgangspunt hierbij is het optimaal welbevinden en
optimale ontwikkeling (binnen de mogelijkheden) voor ieder kind te stimuleren.
Realisatie bibliotheek
Vanaf januari 2018 is Valckesteyn gaan werken met de Bibliotheek op School. Dit is een
landelijk project waarmee de bibliotheek in onze school wordt vervangen door een geheel
nieuwe collectie. Voor de kinderen betekent dit dat zij vanaf januari keus hebben uit een
collectie met nieuwe, moderne en verschillende boeksoorten. Zo krijgen de kinderen nog
meer plezier in lezen waardoor de leerresultaten uiteindelijk omhoog zullen gaan.
Voor dit project gebruiken we het catalogus/uitleensysteem ‘SchoolWise’. Dit is een product
van de Bibliotheek AanZet. Onze school heeft hiermee een volwaardige (digitale)
bibliotheek. Alle leerlingen krijgen een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek AanZet.
Leerlingen die al lid zijn van de Bibliotheek AanZet krijgen een lidmaatschap van
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de schoolbibliotheek bij hun bibliotheekabonnement. Met het lidmaatschap kunnen zij in alle
vestigingen van de Bibliotheek AanZet materialen lenen voor thuisgebruik. Boeken, dvd’s of
muziek; de hele collectie van de Bibliotheek AanZet staat tot hun beschikking.
Ouderbijdrage verhoogd
De oudercommissie heeft een verzoek gedaan tot verhoging van de jaarlijkse ouderbijdrage.
Met instemming van de oudergeleding binnen de MR is besloten om de ouderbijdrage met
2,50 euro te verhogen.
Engels
Valckesteyn kiest ervoor om de kinderen in een vroeg stadium Engels aan te bieden. De
leerlingen van groep 1/2 tot en met groep 8 krijgen twee keer per week Engels. Op vaste
momenten begint de middag in het Engels, zoals het elkaar begroeten. Daarnaast zijn er
jaarlijks twee projectweken en houden de leerlingen van groep 6 tot en met 8 een
boekbespreking of spreekbeurt in het Engels. De leerkrachten hebben scholing gehad van het
bureau Early Bird en worden begeleid in het verzorgen van de lessen. Ook is er een native
speaker die de leerkrachten ondersteunt.
Valckesteyn hoopt binnenkort het Early Bird predicaat te behalen. Voor meer informatie over
VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) kunt u kijken op de website van Early Bird,
www.earlybirdie.nl
Inventarisatie wijziging lestijden
Er zijn peilingen gehouden over de wensen van ouders en leerkrachten betreffende wijziging
in de lestijden 2020-2021. Na een stemming binnen de MR bleef het aantal voor aanpassing
schooltijden en tegen aanpassing schooltijden gelijk. Hierin was er een verschil tussen ouderen personeelsgeleding. De schoolleiding heeft in overleg met de MR besloten dat een
wijziging niet doorgaat in 2020-2021. Dit omdat een wijziging van de onderwijstijd van
invloed is op de personele inzet en van de arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel.
Het overgrote gedeelte van het personeel stemde tegen het voorstel, waardoor een wijziging
niet plaatsvindt/kan plaatsvinden.
Het voorstel voor wijzigen lestijden wordt wel meegenomen als aandachtspunt op de agenda
van de MR voor het komende schooljaar.
Wijziging bestuur en structuur
De structuur van OBS Valckesteyn is gewijzigd met de aanstelling van een Bestuurder en de
benoeming van een Raad van Toezicht. Vanaf 1 maart 2019 is de heer Van den Boom als
bestuurder gestart met zijn werkzaamheden voor onze Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Albrandswaard. Daarnaast zijn leden van de Raad van Toezicht benoemd.
Met deze nieuwe structuur binnen de Stichting, worden de functies 'besturen' en 'toezicht
houden' gescheiden. In deze situatie zijn de Raad van Toezicht en de Bestuurder
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verantwoordelijk voor de governance structuur van Stichting evenals de naleving van de code
goed bestuur van de PO-raad. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn
vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht.
De Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting en initieert - in
nauwe samenwerking met de schooldirecteuren - het beleid van de Stichting.
De schoollocaties van stichting Openbaar Primair Onderwijs in Albrandswaard, te weten obs
Valckesteyn-Zuid, obs Valckesteyn-Noord, obs Rhoon-De Overkant en obs Rhoon-Portland,
zullen ongewijzigd door dezelfde (adjunct) directeuren geleid blijven worden.
Zowel de GMR als de MR zijn nauw betrokken geweest bij de vorming van deze nieuwe
structuur en de benoeming van de Bestuurder en Raad van Toezicht. Met deze nieuwe
structuur, vindt een verdere professionalisering plaats die ten goede komt aan het primaire
onderwijs en de continuering hiervan.
Aanleg groene schoolplein.
Op 5 april 2019 is het nieuwe groene schoolplein feestelijk geopend. Een schoolplein dat past
binnen het beleid van Valckesteyn en mede mogelijk is gemaakt door de bijdrage van ouders.
Overige onderwerpen
Een aantal regelingen zijn in samenspraak met de MR aangepast. Het gaat hier om onder meer
het Pestprotocol, Medezeggenschapsreglement, Schorsingsbeleid, Veiligheid- en
Bedrijfshulpverleningsplan, protocol Ziekteverzuim.
Als Bijlage 1 is verder opgenomen het overzicht van de thema’s die gedurende 2018/2019
zijn behandeld.
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Bijlage 1, overzicht behandelde Thema’s 2018/2019
Vergadering

Thema’s

12 September

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Kwaliteitsplan MR + taakverdeling
Jaarverslag
Verhoging ouderbijdage met 2,50
Schooltijden
Deskundigheidsbevordering MR
Jaarrekening update
Uitgangspunten begroting
Schooltijden
Ondersteuning/ faciliteiten MR
Ouderbetrokkenheid
Onderwijskundig beleid (onderwerp nader te bepalen)
MR statuut/ MR reglement bespreken
Formatie; eerste conclusie oktobertelling
Schooltijden
Zichtbaar maken Engels/ hoe staat het ervoor
Mr statuut/reglement vaststellen (mailen naar bestuur)
Doublure/ versnellen
Schoolbegroting
Leerlingvolgsysteem
Thema/ discussie
Begroting MR
Veiligheidsplan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schoolplan
Schorsingsbeleid
Voorstel studiedagen komend schooljaar
Schoolgids
Verkiezing MR
Jaarverslag MR
Uitslag verkiezing MR
Functioneren MR
Data + planning volgend schooljaar
Schoolgids
Scholingsplan
Jaarverslag
Schoolplan
Formatie

10 Oktober

7 november

9 januari

6

februari

6 maart (te komen vervallen)
3 april
(8 mei vervalt)

5 juni
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