MR O.B.S. Weremere
Kameelstraat 24
1531 EK Wormer

Jaarverslag 2016-2017 Medezeggenschapsraad OBS Weremere
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR wordt
meegesproken over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben.
Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het
gebouw en de arbeidsomstandigheden. Er zijn vijf bevoegdheden:
-recht op overleg,
-het initiatiefrecht,
-recht op informatie,
-instemmingsrecht en
-adviesrecht.
Het instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag van de school op het omschreven terrein
voorstellen ter instemming aan de MR moet voorleggen. De MR mag beargumenteerd instemming
onthouden. Het adviesrecht houdt in dat het bevoegd gezag van de school op het omschreven
terrein voorstellen ter advies aan de MR moet voorleggen. De MR heeft dan het recht met
argumentatie adviesvoorstellen te doen. Het bevoegd gezag mag beargumenteerd van uitvoering
van de adviesvoorstellen afzien. Wanneer het bevoegd gezag van uitvoering afziet, kan de MR ervoor
kiezen hierover een geschil voor te leggen bij de geschillencommissie waarbij de school is
aangesloten.
Per 1 januari 2017 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er
meerdere artikelen en bevoegdheden gewijzigd zijn.
De MR heeft in 2016-2017 reguliere vergaderingen gehouden op de volgende dagen:
13 september
31 oktober
24 november
24 januari
13 maart
19 april
08 juni
29 juni (extra vergadering 'formatie')
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Samenstelling Medezeggenschapsraad
Oudergeleding (OMR)
Marion Wormhoudt
Bianca Rövekamp
Sander Rijs
Robin Betjes
Sonja Beemsterboer
Personeelsgeleding (PMR)
Hans Petersen
Merijn Vulker
Kim de Vries
Sytske Corver
Truda Cobelens

voorzitter
penningmeester

januari 2016 - einde schooljaar 2017
januari 2016
maart 2016
2012
2011
2009
2014
post
2013
2009 - einde schooljaar 2017
september 2016

Overleg met bestuur en achterban
Twee weken voorafgaand aan de MR-vergadering vindt overleg plaats tussen de directie en de
voorzitter van de MR. Tien dagen voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda met bijlagen
naar de leden en de directie gestuurd. Directie is aanwezig bij de vergaderingen voor informatieuitwisseling.
Buiten de reguliere vergaderingen is de MR een vaste gesprekspartner van de directie in tal van
zaken die de school betreffen. Daarnaast is er geregeld overleg tussen de verschillende leden over
lopende zaken

Groepsmedezeggenschapsraad/Gemeenschappelijk MR Wormerland
In Wormer is een Groepsmedezeggenschapsraad waarbij de drie directies en medezeggenschapsraden van de vier verschillende openbare scholen zijn aangesloten. Overleg heeft plaatsgevonden op:
-11 oktober in Wormer op OBS de Eendragt. De directeur en de voorzitter MR waren hierbij
aanwezig. Op de agenda stond onder meer: hoogbegaafde/meerbegaafde leerlingen, privacy bij
douchen, jaarplanning en (meer) samenwerking openbare scholen.
-16 mei in Neck op OBS Wijdewormer. De directeur was hierbij aanwezig, helaas kon op deze datum
geen lid van de MR aanwezig zijn.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De MR aangesloten bij de GMR van Spoor/Opso. Vertegenwoordiger is de Marg Cornelissen van OBS
De Eendragt in Wormer.
De jaarlijkse achterbanbijeenkomst was op 14 maart in Purmerend. De avond ging over de
veranderde verhouding tussen leerkrachten en ouders. Geen van de MR-leden was hierbij aanwezig.
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Ondersteuning door derden
Op 8 juni heeft de MR Marg Cornelissen (vertegenwoordiger GMR) uitgenodigd om uit te leggen wat
de nieuwe Wet op de Medezeggenschap Scholen inhoudt.
De MR heeft zakboekjes en bevoegdhedenkaartjes van de VOO aangeschaft waar alle artikelen en
bevoegdheden in en op beschreven staan.

Achterban
Weekbrief
Via de weekbrief informeert de MR de achterban: voorafgaand aan de MR-vergadering wordt de
agenda in de weekbrief geplaatst. Achteraf worden belangrijke punten uit de vergadering hierin
opgeschreven.
Foto's aan de muur
Aan het begin van dit schooljaar zijn er door de schoolfotograaf foto's van de MR-leden gemaakt en
aan de muur bij de ingang opgehangen ten behoeve van de herkenbaarheid van de oudergeleding.
Mailadres MR
Er is een speciaal mailadres voor vragen, complimenten, klachten en opmerkingen.
Website
Op de website staat informatie over de MR.
Ouderavond
De algemene ouderavond die plaatsvond op 9 mei 2016 ging over Mediawijsheid. De ouders waren in
twee groepen verdeeld: onder- en middenbouw kregen een presentatie van Centrum Jong en de
bovenbouw van Halt. Het was een interessante en geslaagde avond. Als vervolg werden acht
informatieve stukjes in de weekbrief geplaatst over 'Opvoeden in het digitale tijdperk'.
Raadplegen achterban
Er waren dit jaar geen onderwerpen die een raadpleging van de achterban vereisten.
Jaarverslag
Het jaarverslag (inclusief het financiële jaarverslag) wordt ieder jaar op de website geplaatst.

Onderwerpen vanuit de MR
De MR maakt aan het begin van het schooljaar een activiteitenplanning, deze onderwerpen komen
jaarlijks terug volgens een vast schema. Naast deze onderwerpen en activiteiten gaat er ook
aandacht naar actuele zaken.
MR-leden
Personeelsgeleding
Truda Cobelens volgt Marloes Voorhaar op.
Merijn Vulker heeft tijdelijk elders andere werkzaamheden uitgevoerd, maar keerde in hetzelfde jaar
terug op school en in de MR.
Sytske Corver heeft een sabbatical opgenomen in het komende schooljaar 2017-2018 en zal daarom
vanaf eind schooljaar 2016-2017 niet langer zitting nemen in de MR.
Oudergeleding
Marion Wormhoudt heeft aan het einde van het schooljaar afscheid genomen in verband met
overstap van haar kind naar middelbare school. Bianca Rövekamp neemt de taken van haar over in
het nieuwe schooljaar.
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Twee nieuwe ouders hebben zich aangemeld: Cilia Horst en Marjolein van der Pas.
Scholing
Twee leden (Bianca Rövekamp en Marion Wormhoudt) hebben de cursus MR-Start gevolgd op 19
september 2016 in Amsterdam.
Financiën MR
-Het activiteitenplan is geschreven. Alle kosten (tot €1500,-) die gemaakt zullen gaan worden door de
MR kunnen worden aangegeven in het activiteitenplan.
-De kascontrolecommissie (M. de Rooij en H. van Malsen) hebben de kascontrole uitgevoerd
(okt/nov 2016). Er is een grote reserve bij de MR.
-Cijfers voorgaande schooljaar en begroting: er is geld overgebleven en de ouderbijdrage wordt niet
verhoogd.
-Besteding reserves MR: na verzoek directie voor een bijdrage aan het kunstgras rondom de boom.
Omdat de bankjes rondom de boom een onderdeel uitmaakt van het schoolplein waar de kinderen
gebruik van maken (spelen), is door de MR besloten hierin financieel bij te dragen.
-Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolreis. Besloten is de bijdrage niet te verhogen
in verband met de aanwezige reserves.
-De DVD van de eindmusical wordt weer door de MR gefinancierd.
-Budget Kinderboekenweek is verhoogd.
-De MR heeft het tekort bij de verzendkosten van de schoenmaatjes aangevuld (zie hieronder).
Jaarverslag van de MR
Het jaarverslag van de MR is door de voorzitter gemaakt (31 oktober 2016) en na goedkeuring op de
website geplaatst.
Wetswijziging WMS per 1 januari 2017: actualiseren statuten en reglementen
Er is door de voorzitter een start gemaakt met het actualiseren van de statuten en de reglementen.
Twee leden van de MR (PMR en OMR) gaan dit verder uitwerken in 2017-2018.

Ogen en oren: opmerkingen, vragen en klachten van ouders
Goede doel
Het goede doel was dit jaar: Schoenmaatjes van Edukans. Alle kinderen versieren een schoenendoos
en vullen deze met potloden, pennen, schriften, speelgoedjes, etc. voor kinderen die in landen
wonen waar ze geen beschikking hebben over deze spulletjes. Achteraf bleek dat ouders niet alleen
de spulletjes moesten kopen maar ook de verzending moesten betalen. Hier was onvrede over zowel
bij de ouders, bij de MR als bij de directie. De MR heeft het tekort bijgedragen zodat de
schoenendozen verstuurd konden worden. Besloten is hier niet meer aan mee te doen. De directie
heeft contact opgenomen met Edukans om een en ander te bespreken.
TSO
Een ouder gaf in een mail (c.c.) van 23 december 2016 aan moeite te hebben met de zoetigheid die
door een begeleider van Baloe werd uitgedeeld. Hierover heeft de ouder contact opgenomen met de
directie van Baloe. De directie van Weremere zal wat meer zichtbaar zijn op de overblijfmomenten.
Met als doel: rust in de klassen na de overblijf
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Nogmaals TSO
Een ouder vertelde (23 maart 2017) dat één van de begeleiders minder nette woorden gebruikte
tegen de kinderen. Deze ouder heeft zelf contact opgenomen met de directie van Baloe.
Schoolfoto's met broertjes en/of zusjes die gebruik maken van de kinderopvang
Dit is niet mogelijk en zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden.
Zelfstandigheid (klapdeuren gang bovenbouw)
Naar aanleiding van een mail (21 september 2016) van een ouder over het thema zelfstandigheid:
het deurbeleid van de bovenbouw. Na een aantal weken in het nieuwe schooljaar is er door school
besloten dat de ouders niet meer met de kinderen de gang mee in mogen bij de bovenbouw. Eén
ouder vroeg aan de MR of er in de MR over gesproken is omdat het om een beleidswijziging gaat. De
voorzitter heeft contact opgenomen met desbetreffende ouder en heeft gemeld dat er inderdaad
niet over gesproken in de MR en dat het wel had gemoeten. Gezien de rust die er heerst op de gang
en de aandacht die aan de kinderen gegeven kan worden, staat de MR positief tegenover deze
verandering.
Eigenwijs
In Wormer(land) start een nieuwe school vanaf 2016-2017. In de MR is gesproken wat de betekenis
voor Weremere zal zijn in verband met eventueel minder aanmeldingen (24 januari 2017).
Brief lesuitval aan de heer Van Meurs van Spoor
Naar aanleiding van het tekort aan invallers en het invallen door de directeur is er op 5 april 2017 een
brief door de MR aan het bestuur van Spoor (t.a.v. de heer Van Meurs) geschreven waarin we onze
zorgen hebben geuit hierover. Daarin ook een aantal vragen over de oplossingen van het tekort aan
leerkrachten op korte en lange termijn. Op 10 mei 2017 heeft de heer Van Meurs hierop gereageerd
met het aanbod om langs te komen om één en ander te bespreken. Hij zal voor het komende
schooljaar uitgenodigd gaan worden.
Schoolreis groep 3 en 4 te duur
Het dagje strand kostte €29,-. Er is niet goed gecommuniceerd dat het niet 'slechts' een dagje strand
was maar een geheel verzorgd programma.
Actie 27 juni 2017 tijdens het eerste lesuur
De MR staat achter deze landelijke actie en steunt de school hierin.

Onderwerpen vanuit de directie
Schoolgids 2016-2017
De schoolgids is in orde bevonden (13 september 2016).
Profileren en communicatie
De directie is bezig met scholing 'profileren en communicatie'. Er heeft een SWOT-analyse
plaatsgevonden. Op 12 oktober 2016 is er een opendag geweest op de openbare scholen in Wormer.
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Schoolplan 2015-2019 (adviesrecht PMR en OMR)
Het schoolplan is in 2015 goedgekeurd en de jaardoelen 2016-2017 zijn bekeken.
Jaarverslag van school (instemmingsrecht PMR en OMR)
Het jaarverslag is door de directie opgesteld. Er zijn geen vragen en opmerkingen (31 oktober 2016).
Financieel jaarverslag (Instemmingsrecht PMR en OMR)
De directie heeft aangegeven dat school zich in een gezonde financiële situatie bevindt.
Taakbeleid (instemmingsrecht PMR)
Het taakbeleid is in de personeelsgeleding van de MR besproken.
Eigen risicodragerschap
De GMR heeft ingestemd met eigen risicodragerschap. Dit is besproken in de PMR.
Formatieplan (instemmingsrecht PMR en adviesrecht OMR) en klassenindeling
Voor het definitieve formatieplan met klassenindeling heeft er een extra vergadering plaatsgevonden
op 29 juni 2017. Door meerdere veranderingen binnen het personeelsbestand heeft de directie
uitgebreid gepuzzeld om tot een goede indeling te komen. Uiteindelijk waren er twee opties, de MR
heeft hierover advies uitgebracht. Dit advies is door de directie meegenomen in de besluitvorming.
Scholingsplan (instemmingsrecht PMR)
Training en implementatie van 'Brein Centraal Leren' zal de komende jaren voortduren. Net als de
implementatie van IPC: International Primary Curriculum.
Lestijden en vakantierooster (instemmingsrecht PMR en OMR)
Het vakantierooster is vastgesteld op 8 juni 2017.
Sociaal veiligheidsplan
Wat wil school uitdragen naar de kinderen en de ouders? Wat verwachten wij van ouders? In de MR
is samen met de directie een inhoudelijke discussie hierover gevoerd (24 januari 2017).
Oudergesprekken
De directeur heeft de MR gevraagd (8 juni 2017) hoe de MR staat tegenover het anders plannen van
oudergesprekken: niet meer over twee middagen en avonden maar overdag op meerdere dagen en
eventueel ook 's avonds. De MR kan zich hierin vinden zolang de veiligheid van iedereen
gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld met minimaal twee leerkrachten aanwezig zijn in de school.
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