Jaarverslag Medezeggenschapsraad
BS De Cirkel, Amstelveen
Schooljaar 2017-2018
MR-bezetting
Afgelopen jaar heeft de Medezeggenschapsraad (MR) wederom een goed jaar gehad, mede door een
continue bezetting. Het personeel werd vertegenwoordigd door Tisja Haak, Marieken van der Avoird
en Inge Smits. De ouders werden vertegenwoordigd door Luçan Delemarre, Vera Willebrand-van Beek
en Bert van Klinken. In de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland was De
Cirkel vertegenwoordigd door Marieken van der Avoird namens het team en Luçan Delemarre namens
de ouders.
Bijeenkomsten MR
De MR is dit schooljaar 6 keer bij elkaar gekomen: op 2 oktober en 27 november 2017 en in 2018 op
29 januari, 19 maart, 28 mei en 25 juni. Bert van Klinken was voorzitter en Tisja Haak verzorgde de
notulen. Directeur Fred van Oijen is tijdens het eerste deel van de vergaderingen aanwezig geweest
om de MR te informeren en voor overleg. Bij het tweede deel van de vergadering waren alleen de MR
leden aanwezig.
Werkwijze en communicatie
Het afgelopen jaar hebben we naast de reguliere zaken gewerkt aan het verder professionaliseren van
de MR op het gebied van communicatie en besluitvorming. Afgelopen jaar is opnieuw met succes
gewerkt met een jaarplan dat aan het begin van het schooljaar door de MR is vastgesteld. Hierdoor
kan de MR tijdig meepraten over belangrijke thema’s op school, waaronder de taakverdeling onder
docenten, groepsindeling leerkrachten, vakantierooster, schoolplan, etc. Ook weten alle betrokkenen
wanneer de vergaderstukken voor zulke onderwerpen beschikbaar moeten zijn. Onder de MR-notulen
worden de adviezen en besluiten van de MR vastgelegd. De goedgekeurde notulen van elke
vergadering worden op de website van de school geplaatst, zodat ouders en betrokkenen deze
informatie kunnen raadplegen. Verder wordt na elke vergadering een kort verslag in de Nieuwsbrief
opgenomen van de besproken onderwerpen. Terugkoppeling naar het team gebeurt door een
regelmatig verslag aan de teamvergadering. De MR is bereikbaar per e-mail, via
mr@bsdecirkelamstelveen.nl. De MR is ook betrokken geweest bij de communicatie vanuit de Cirkel.
De communicatiecommissie bestaat uit Fred van Oijen, Vera Willebrand-van Beek (MR) en Sandra
Pahlplatz (Ouderraad). De communicatiecommissie is een paar keer bijeen geweest.
Financieel verslag en begroting MR
De MR heeft afgelopen jaar totaal € 155,- aan kosten gemaakt en is binnen het budget gebleven.
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Koers update
Afgelopen jaar is de MR betrokken geweest met de nieuwe koers van de Onderwijsgroep Amstelland.
Na de succesvolle aftrap op 14 februari in de ANNA-kerk, met een inspirerend verhaal van Jan Rotmans,
kwam de Koers Update op 19 maart naar Orion 1b, met het thema: Hoe denk je over
internationalisering. Vragen waren wel heel “open” gesteld, de opkomst was redelijk. Op 24 april jl.
was de derde bijeenkomst bij de Triangel waarbij een interessante presentatie over het brein werd
gegeven door hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Aandacht bij de presentatie ging hier met
name over wat gaat in het brein van een kind om en op welke wijze kan een kind wel of geen nieuwe
informatie opnemen. Op de studiedag is met de leerkrachten en directeuren/werknemers van de
onderwijsgroep Amstelland een eerste opzet gemaakt voor het schoolplan van iedere school waarin
deze nieuwe informatie wordt ingebed in de scholen. De scholen gaan hier verder mee aan de slag.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
De MR heeft met Cora Bakker de TSO door besproken. Door Cora is voorgesteld om voor schooljaar
2018-2019 de bijdrage van de ouders te verhogen. Reden van de verhoging van de ouderbijdrage is,
dat het steeds lastiger wordt om voldoende goede TSO krachten te vinden. Afgelopen schooljaar is
naar tevredenheid gebruik gemaakt van krachten van Kinderrijk tijdens deze overblijfuren. Voor het
komend schooljaar wordt wederom gebruik gemaakt van de inzet van kinderrijk. Na jaren dat de
ouderbijdrage gelijk is gebleven heeft de MR nu positief ingestemd met de nieuw hoogte van de
bijdrage € 2,- per keer en ook positief geadviseerd over het beleidsplan en de begroting.
Ouderraad
De begroting is toegelicht door Jolanda (penningmeester van de Ouderraad) en besproken in de MR.
Vanwege de groei van het aantal leerlingen op school zijn de kosten van enkele evenementen hoger,
maar dit wordt weer gecompenseerd door meer inkomsten. De Ouderraad heeft besloten voor het
twaalfde jaar op rij de Ouderbijdrage niet te verhogen. Dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op €
46,- per leerling. De MR heeft de OR geadviseerd om middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief meer
duidelijkheid te geven wat de OR zoal organiseert want het lijkt erop dat dit niet bij alle ouders bekend
is.
Groei leerlingenaantal
Het leerlingenaantal van de Cirkel is opnieuw toegenomen en zal de komende jaren naar verwachting
verder stijgen. Er zijn meer aanmeldingen dan de school momenteel kan huisvesten. Voor bepaalde
leeftijdsgroepen zijn er nu helaas wachtlijsten wat we natuurlijk graag in de toekomst willen
voorkomen.
Jaar- en vakantierooster.
We hebben overleg gehad over het vakantierooster schooljaar 2018 - 2019. De MR heeft als
uitgangspunt meegegeven om een goede spreiding van vakanties over het schooljaar te realiseren en
tevens waar mogelijk aaneengesloten blokken vrije dagen te plannen in plaats van losse vrije dagen.
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Begroting
De MR heeft de meerjarenbegroting van de Cirkel bekeken. Aandachtspunten zijn ondermeer geweest
de uitbreiding van het aantal klasgroepen en/of hier afdoende budget voor gereserveerd wordt o.a.
voor meubilair, overige kosten huisvesting e.d. Verder is er een budget opgenomen voor de
Amstelacademie waarbij de leerkrachten kunnen inschrijven voor het volgen van cursussen en
workshops. De MR heeft vervolgens een positief advies gegeven over deze meerjarenbegroting
Werkdrukverlaging en ondersteuning in klassen
De MR heeft meegedacht in het opzetten van een enquête onder de schooldocenten. Uitslag uit de
enquête kwam dat er behoefte is aan meer gymlessen van vakleerkrachten en extra ondersteuning in
de klas. Er is vervolgens een vacature uitgezet en ingevuld door Nicky en Manja als vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Deze extra hulp is ook verwezenlijkt. De groepen 3 t/m 8 krijgen extra
ondersteuning waarbij de klas wordt overgenomen en de groepsleerkracht even “vrijgespeeld” is om
bijvoorbeeld extra ondersteuning te kunnen bieden.
Besluitenlijst
2 oktober 2017
•
•
•

MR is lid geworden van VOO.
Advies gegeven m.b.t. het voorkomen van diefstal laptops / ipads.
Positief advies OR begroting

27 november 2017
•
•
•
•
•

Vaststelling MR jaarplan 2017-2018
Advies jaarbegroting school
Vaststelling financieel verslag en begroting MR
OMR stemt in met de verhoogde bijdrage en begroting 2017-2018 van de Ouderraad
Jaarverslag Cirkel 2017-2017, positief advies

29 januari 2018
•

Begroting Cirkel 2018 – 2021, positief advies.

28 mei 2018
•
•
•

Groepsindeling en formatie 2018 - 2019, positief advies.
Jaar-vakantierooster 2018 – 2019, positief advies.
De schoolgids is door de MR vastgesteld voor 2018-2019
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