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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Burgemeester
Amersfoordt School (BAS) schooljaar 2015-2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar
zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Medezeggenschapsraad BAS
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en
leerkrachten. Dat is wettelijk verplicht en ligt vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR overlegt met de directie 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.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies of instemming
moet vragen. In het geval van advies mag de MR haar mening en advies geven. In het geval van
instemming moeten de MR en de directie het eens worden alvorens het beleid uitgevoerd kan worden.
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).
Uiteraard is naast de formele bevoegdheden de MR een klankbord en sparringspartner voor de directie.
Waarom is de MR belangrijk?
De leden van de MR weten wat er leeft op school. Bij beleidsvorming kunnen zij de belangen van de
ouders en de leerkrachten onder de aandacht brengen. Via de MR blijven ouders en leerkrachten nauw
betrokken bij het beleid van de school.
De MR op de BAS
De MR op de BAS bestaat uit zes leden; drie leerkrachten en drie ouders, waarvan vier van het reguliere
onderwijs en twee van de hoogbegaafden groepen.
Leerkrachten

Jolanda Kneepkens

Cor Giepmans

Annoesjka Westerhof

– leerkracht Rood (hoogbegaafden onderwijs)
– leerkracht groep 8 (regulier onderwijs)
– leerkracht groep 8 (regulier onderwijs)

Ouders

Charlotte van de Meerendonk

Lynn Jousma-Buikema

Marc Ordelman

– moeder van Sophie groep Rood (hoogbegaafden onderwijs)
– moeder van Anna groep 1-2C (regulier onderwijs)
– vader van Quentin groep 3 (regulier onderwijs)

Naast de formele leden van de MR schuift de directrice, Marjolein Triest, (vrijwel) iedere vergadering aan
als vertegenwoordiger van de directie.
Vergaderingen
De MR van de BAS kent in principe een maandelijks vergaderschema. Er wordt op wisselende dagen
vergaderd. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met
actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR (Groep MR, dit is de MR van alle scholen die
deel uit maken van SOPOH) en de lopende meerjarige verandertrajecten.
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de
schoolgids, enz.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder op de BAS beschikbaar voor inzage.

Onderwerpen 2015-2016
School algemeen
Dit jaar stond in het kader van overgang naar een nieuwe directie met een aangepaste opdracht van
SOPOH; de opdracht behelst de schoolvoering procesmatig en kwaliteit van onderwijs meetbaar te
maken en te verbeteren.
De MR moet constateren dat hierdoor zeer veel onrust is ontstaan, met name binnen het hoogbegaafd
onderwijs. Helaas is het niet gelukt deze onrust weg te nemen waardoor een groot aantal ouders
besloten heeft hun kind naar een andere school te brengen.
Daarnaast zijn leerlingen weggegaan wegens andere redenen.
De MR beschouwt het komende jaar als cruciaal voor de Burgemeester Amersfoordtschool en heeft, op
basis van plannen en aanpak van SOPOH en de directie, ook voldoende vertrouwen om met de BAS
door te gaan!
In het begin van het schooljaar zal hier nader op terug worden gekomen.
MR-verkiezingen
Dit jaar zijn er MR verkiezingen gehouden omdat twee posities in de MR (ouder geleding) vrijkwamen.
Voor twee ouder MR-leden kwam dit schooljaar een einde aan hun MR-betrokkenheid. De twee MR
leden die de MR verlaten hebben zijn Pauline van der Zwaan en Aloys Meinema; ook via deze weg willen
we beiden enorm bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de MR en aan de BAS!
Om de MR aan te vullen, zijn oproepen gedaan waar gegadigden zich konden aanmelden. Vervolgens
zijn na spannende verkiezingen onder de ouders, twee nieuwe leden gekozen en per Februari 2016
actief. Deze leden zijn
 Lynn Jousma-Buikema (voorzitster) en
 Marc Ordelman
Begroting
De begroting voor 2015 - 2016 is ondanks herhaalde pogingen van de MR en directie niet beschikbaar
gesteld. Voor het komende schooljaar wordt een gedegen begroting verwacht en vereist.
Schoolplan 2015-2016
Er is geconstateerd dat een schoolplan ontbreekt op de BAS. De nieuwe directrice is per December
aangesteld en heeft met haar team onvoldoende tijd gehad een nieuw schoolplan op te stellen.
De MR verwacht dat in de eerste helft van het schooljaar 2016 – 2017 een nieuw schoolplan opgesteld
wordt.
Als fundering van het Schoolplan heeft de directie in samenspraak met de leraren wel (in 2015 – 2016)
een visie document opgesteld waar de MR zich in kon vinden.
Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar worden
ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. De personeelsgeleding van
de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt.
Het formatieplan 2016-2017 is besproken en goedgekeurd door de PMR.

Schoolgids
De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar allerlei
praktische zaken. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategisch
beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht.
De bestaande schoolgids (uit seizoen 2014 – 2015) is ter overbrugging gebruikt. Op basis van het
nieuwe Schoolplan zal ook een nieuwe / bijgewerkte schoolgids opgesteld worden.,

Schooltijden
De directie verzocht de schooltijden aan te passen. De achterliggende reden hiervoor is dat het aantal
lesuren niet klopte en dat niet alle leerkrachten pauze kunnen nemen.
Er is een klankbordgroep ingesteld welke het advies heeft gegegeven om de schooltijden pas te
veranderen als er een gedegen visie ligt met onderbouwing van een nieuw model.
De MR heeft besloten om als tussenoplossing voor aankomend schooljaar TSO (TussenSchoolse
Opvang) in te stellen, zodat leerkrachten allemaal hun pauze hebben.
De vervolg stap is om in de eerste helft van het nieuwe schooljaar (2016/2017) verkiezingen te houden
waarin de ouders zich kunnen uitspreken over de schooltijden.
Ouderraad
De ouder geleding van de MR heeft informeel contact gehad met de ouderraad (OR) met name om af te
stemmen over
 aanpassing schooltijden en
 bespreken van de tumultueze ontwikkelingen op school
De MR is voornemens ook volgend jaar met de OR samen te werken en nauw contact te onderhouden
met de voorzitter van de OR.
Vakantierooster
Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar zelf
bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het beleid inzake het vakantierooster, welke gegeven is.
Verbruiksvergunning
De verbruiksvergunning betreft de veligheid van de school; met name of de school veilig is voor een
bepaald aantal mensen in het geval van een calamiteit (bv brand) – zodat allen die zich binnen het
gebouw bevinden zich tijdig en zonder verwondingen in veiligheid kunnen brengen.
Kortom,de gebruiksvergunning bepaalt hoeveel mensen (ouders, leraren, leerlingen , staf etc) zich
maximaal binnen de school mogen ophouden. Deze aanvraag is herzien hetgeen er toe leidt dat de
school ruim voldoende ruimte biedt voor het aantal leraren / leerlingen echter dat bij het wegbrengen /
ophalen een restrictie moet komen op het aantal ouders dat zich in de school begeeft.
Dit betekent dat alleen de ouders van Groepen 1, 2 en 3 hun kinderen in de school (dus tot bij het
klaslokaal) kunnen wegbrengen, de ouders van groep 4 en hoger zullen buiten de school afscheid
moeten nemen.
Professionalisering MR overleg

De directrice heeft een deskundige van het Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) gevraagd om in twee
sessies het overleg dat de MR met de directie voert te professionaliseren.
In deze sessies is besproken wat de rol van de MR is, het belang van tijdige en geplande informatie en
hoe de MR en directie het beste samen kunnen werken – het onderling belang is zorg te dragen dat uw
kind het best mogelijke onderwijs krijgt in een veilige omgeving.

Kosten ten behoeve van de MR
De kosten die ten behoeve van de MR gemaakt zijn omvatten o.a. kosten ten aanzien van
Professionalisering MR overleg (VOO) en lidmaatschap van de VOO. De totale kosten waren 3.289,-.
Vooruitblik 2016-2017
Er is veel gebeurd in het voorgaande jaar hetgeen geresulteerd heeft in een terugloop van leerlingen.
Desalniettemin is de MR optimistisch dat de BAS in staat is hoog kwalitatief les te (blijven) geven; de
directrie heeft daartoe al een aantal stappen gezet.
De MR zal met een positief kritische houding haar bijdrage hier aan graag geven.

