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Beste ouders, leerlingen en team van Basisschool De Zonnewijzer,
In het jaarverslag legt de MR verantwoording af aan haar achterban – ouders en
personeel - over haar activiteiten in het afgelopen schooljaar. Ook heeft het verslag een informerende
functie naar de Stichting Quo Vadis, waar De Zonnewijzer bestuurlijk onderdeel van uitmaakt.
De samenstelling van de MR is tussentijds gewijzigd in verband met het aangekondigde vertrek van
twee leden. De zittingsduur van een MR lid, in ieder geval van de oudergeleding, is maximaal 3 jaar.
Hierop is een verkiezing gehouden waarvoor uiteindelijk 3 kandidaten zich hebben gemeld. Ouders
hebben hun voorkeur kunnen geven voor twee kandidaten. In 2016 – 2017 was de samenstelling als
volgt:
- Marko van Koningsveld, lid (team), lid GMR
- Peter Spekschoor, lid (team), secretaris
- Tom Geurts , lid (ouder), lid GMR.- tot juli 2017
- Wouter Rappard, voorzitter (ouder)- tot januari 2017
- Gijs Jaspers, lid (ouder)- vanaf juli 2017, lid GMR
- Meryem Janse, voorzitter (ouder)- vanaf januari 2017
De directeur is tevens aanwezig als toehoorder, licht agendapunten toe, beantwoord vragen en
verschaft waar nodig informatie.
De MR is dit schooljaar in totaal vijf keer bij elkaar gekomen in complete samenstelling. De aftredende
leden hebben individueel hun taken overgedragen aan de nieuwe leden. Afgesproken is dat de
notulen per email vastgesteld worden zodat de notulen zo snel mogelijk na een MR vergadering op de
website gepubliceerd worden. Dit om de transparantie te bevorderen over de besluitvorming van de
MR.
Er zijn meerdere onderwerpen het afgelopen jaar in de MR aan de orde geweest. Soms kwamen
thema’s structureel aan de orde, soms werd een thema naar aanleiding van een vraag behandeld. In
de notulen, die op de website van De Zonnewijzer staan onder “Ouders- medezeggenschap”, kan
iedereen de notulen lezen en volgen welke thema’s besproken zijn. In dit jaarverslag worden een paar
onderwerpen eruit gelicht.
Vaststelling Jaarplan 2016-2017. Bevat beleidsvoornemens en -doelstellingen die zijn afgeleid van
het schoolplan. Het jaarplan is in de vergadering van juni 2017 geëvalueerd binnen de MR.
Begroting 2016-2017. De begroting is door de directeur toegelicht in de vergadering van 20 juni
2017. Vanuit de stichting is deze voor een groot deel al vastgesteld en hier heeft de MR kennis van
genomen.
Formatie 2016- 2017: Dit is in de vergadering van juni 2017 kort meegedeeld door de directeur. De
MR heeft bij de selectie van nieuwe leerkrachten geen actieve rol.
Tevredenheidsonderzoek: Toegelicht is door de directeur waarom aansluiting nodig was bij de
cyclus van het conglomeraat. Tevens is een korte discussie geweest over de relevantie van sommige
vragen. Besproken is dat er ook alternatieve vormen mogelijk zijn voor de huidige cyclus van
tevredenheidsonderzoeken; de vragenlijsten zijn wat aan de lange kant en leveren veel uitkomsten op.

Evaluatie van het 5 gelijke dagenmodel: dit is meegenomen in het tevredenheidsonderzoek van
maart 2017. Tevens is tegemoet gekomen aan zorgen van ouders over eten in de pauzes door in de
Nieuwsbrief leerkrachten te laten vertellen over de gang van zaken in hun klassen.
Huisvesting: Door de continue groei van de Zonnewijzer heeft de instroom van onderaf geleid tot de
behoefte aan nog een extra ruimte voor een aparte groep 2. Al voor de zomervakantie in 2016 was
het gymlokaal omgevormd tot vast lokaal voor groep 3. Deze discussie over uitbreiding is zowel in een
klankbordbijeenkomst als in de MR uitvoerig besproken- en zal op de agenda blijven. De MR heeft
immers adviesrecht inzake een verbouwing van de school. Officieel heeft de MR nog geen advies
gegeven over een verbouwing en zal derhalve in het nieuwe schooljaar op de agenda blijven staan.
De groei van het aantal leerlingen heeft ook geleid tot onrust in enkele groepen. In de MR is daarop
het aannamebeleid besproken.
De structuur van de Stichting Quo Vadis: dit is een onderwerp dat als een rode draad door de GMR
vergaderingen (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad- van alle basisscholen die onder de
stichting vallen) en daarmee ook de MR loopt. De Stichting heeft het voornemen de aangesloten
basisscholen te organiseren in conglomeraten, dit zijn clusters van samenwerkende basisscholen
(“een scholengroep”) die worden aangestuurd door één conglomeraat-directeur. Een (kleinere)
basisschool zal in de toekomst worden aangestuurd door een locatieleider, die dan weer onder de
conglomeraat-directeur valt. Dit kan in de toekomst ook gevolgen hebben voor de aansturing van de
Zonnewijzer en in het verlengde daarvan, ook voor de positie van de MR. De MR heeft onder andere
haar zorgen geuit over waarborging van kwaliteit van het onderwijs in een nieuwe structuur.
Intercollegiale toetsing: de directeur heeft een toelichting gegeven hoe intern beoordelingen
plaatsvinden van leerkrachten. De vraag van de MR was of daar ook rekening gehouden wordt met
feedback van ouders/leerlingen. Dit is niet het geval, wel wordt gewerkt met een digitaal
bekwaamheidsdossier.
Begroting ouderraad: er is een reservebedrag bij de Ouderraad beschikbaar door gelden die in het
verleden ter beschikking zijn gekomen. De MR heeft aangeven dat deze gelden, in overleg met de
leerlingenraad en ouderraad, een bestemming vinden het komende schooljaar.
Statuut medezeggenschap: de statuten zijn al enige jaren verlopen. Er is een start
gemaakt om de statuten weer nieuw leven in te blazen door onder andere statuten op te vragen bij
een andere basisschool. Gezien de ontwikkelingen bij de Stichting rond de nieuwe
organisatiestructuur wacht de MR af om dit item verder vorm te geven.
Tenslotte
De MR heeft bestaansrecht als zij haar rol als kritische meedenker in openheid kan uitoefenen en een
nieuwe, frisse blik op relevante zaken kan geven. Het volgen van een training ‘medezeggenschap’ het
komend schooljaar, zal die rol meer diepgang kunnen geven door het opdoen van relevante kennis.
De uitdagingen die de groei van de Zonnewijzer met zich mee brengt, tezamen met de ambitie om de
kwaliteit van het onderwijs steeds op een hoger plan te krijgen, komen samen bij diverse initiatieven
die momenteel spelen. De MR zal deze initiatieven waar mogelijk ondersteunen en kritisch de
resultaten van inspanningen volgen.
Namens de MR, Meryem Janse

