
Jaarverslag Medezeggenschapsraad
CBS Smitshoek 2021/2022

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Smitshoek
over het schooljaar 2021/2022.

We geven in dit jaarverslag aan wie er zitting hadden namens leerkrachten en ouders
in de MR. En wat de voornaamste onderwerpen waren waar we als MR bij betrokken
waren, waarvoor we gebruik gemaakt hebben van ons instemmings- of adviesrecht.
Het jaarverslag is openbaar. Vandaar dat het verslag op de website van basisschool
CBS Smitshoek is gepubliceerd.

Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede indruk geven van
alle besproken zaken, openbaar en op de website van basisschool CBS Smitshoek
verschenen. We willen als MR transparant zijn over ons werk en het resultaat. In dat
kader zijn op verzoek de vergaderingen van de MR door iedere ouder en leerkracht
van onze school als toehoorder bij te wonen. Het verzoek is wel om van te voren aan te
melden. Dat kan via cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl Het kan zijn dat een gedeelte van de
betreffende vergadering wel besloten is omdat het besprokene (nog) vertrouwelijk is.

Voor ons als MR was het bijzonder het schooljaar zonder directeur te starten. De
teamleiders namen waar en hebben dat op een dusdanig voor ons vertrouwde en
constructieve wijze gedaan dat we als MR ons werk naadloos konden continueren. In
januari kwam de nieuwe directeur, Hanneke Meulblok. Na een open en prettige
kennismaking konden we op dezelfde lijn op basis van wederzijds vertrouwen verder.
Wat opnieuw is ervaren als een krachtige samenwerking, zonder dat wij onze positief
kritische kijk op zaken daarvoor hoeven te laten varen.

Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. Mocht u ideeën en/of verzoeken
hebben voor de MR, neem dan gerust contact met ons op.
Graag tot ziens.

Namens de MR,
Henk Robbe
Voorzitter MR CBS Smitshoek
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Inleiding
Afgelopen schooljaar zijn diverse zaken aan ons voorgelegd en hebben we met de
schoolbestuurder over diverse zaken mee kunnen denken. Door middel van dit
jaarverslag willen wij u op hoofdlijnen meenemen in de zaken die besproken zijn en de
activiteiten van de MR. Als betrokken leerkracht of ouder bij de school heeft u hier ook
recht op.

1. Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad, kortweg MR, is een overlegorgaan waarin ouders en
leerkrachten, samen met de schoolleiding, vergaderen over ‘schoolse’ zaken. De MR
denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. Daarbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan:

● Veiligheid en hygiëne in en rond de school;
● Passend onderwijs;
● Het Schoolplan.

Leden van de MR kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen.

De MR adviseert de schoolleiding over steeds terugkerende onderwerpen zoals hygiëne
in de school, veiligheid in en rond de school en actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn
er ook een aantal speciale onderwerpen waar een beslissing over genomen moet
worden. Voor sommige van deze onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en in
andere gevallen adviesrecht. Hoe dit precies is geregeld, kunt u terugvinden in het
reglement van de MR op de website van onze school.

2. Leden van de MR
De MR bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4
vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).

Voor het schooljaar 2020/2021 was de samenstelling als volgt:

Oudergeleding:

● Henk Robbe;
● Sylvia van der Hoek
● Cindy Blommensteijn;
● Leon Scheppink.
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Personeelsgeleding:

● Stephanie Engels-Kievit
● Wim Boudesteijn;
● Liesbeth Jonkergouw;
● Jolanda de Graaff.

3. Samenwerking met de directie
De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de
vorming of bij de uitvoering van het beleid door de directie. Dit is een proces
gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De MR heeft besloten een proactieve,
coöperatieve werkwijze te hanteren als uitgangspunt voor het te voeren overleg met
de directie. Het overleg met de directie wordt als zeer positief en constructief ervaren.
Bij de start van dit schooljaar was er nog geen directeur. Teamleider Inge Tellings heeft
deze taak waargenomen tot en met december. In januari hebben we de nieuwe
directrice Hanneke Meulblok mogen verwelkomen tijdens de MR-vergaderingen.

4. Activiteiten/vergaderingen MR
De MR heeft in 2021/2022 zes keer vergaderd. De agenda van de reguliere MR
vergaderingen kent een aantal terugkerende onderwerpen, zoals mededelingen en
bespreekpunten met de directie, nieuws vanuit de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), ouder vragen en profilering Medezeggenschapsraad.
Daarnaast stond gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen op de
agenda, waarvoor de MR haar formele instemming of advies moet geven, zoals het
vakantierooster 2021-2022, het taakbeleid en het bestedingsplan ter verlaging van
werkdruk.

Er zijn tijdens de MR vergaderingen diverse onderwerpen besproken. U kunt uiteraard in
de notulen van de MR uitgebreid nalezen welke onderwerpen dit zijn geweest. Een
aantal van die onderwerpen wordt hieronder kort besproken:

Impact Corona
De MR heeft veel overleg met de schoolbestuurder gehad over de impact van Corona.
Het ziekteverzuim onder de leerkrachten, test bereidheid van de  leerkrachten en
ouders (van leerlingen), doorvoeren van de (steeds) gewijzigde Corona regels vanuit de
landelijke overheid en bijvoorbeeld ventilatie in de klaslokalen. Als MR hebben we veel
waardering dat het onderwijs doorging en er zo min mogelijk klassen “naar huis werden
gestuurd” en thuisonderwijs kregen. Al was het niet alle gevallen te voorkomen.
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Taakbeleid
De directie heeft het taakbeleid, waarin de normering van de taakuren wordt
beschreven, gepresenteerd. De MR heeft een aantal wijzigingen voorgesteld, die
vervolgens zijn verwerkt in het taakbeleid. Daarna heeft de personeelsgeleding
ingestemd met het taakbeleid.

Het schoolformatieplan
Het schoolformatieplan is met de directie besproken. In het schoolformatieplan wordt
onder andere vastgelegd hoeveel groepen er in het schooljaar 2022/2023 zullen zijn en
wat de groepsgrootte zal zijn. De oudergeleding heeft positief advies gegeven over het
schoolformatieplan. De personeelsgeleding heeft ingestemd met het
schoolformatieplan.

Vakantierooster
Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen
(margedagen) tijdens het schooljaar zelf bepalen. De personeelsgeleding heeft positief
advies gegeven over het vakantierooster. De oudergeleding heeft ingestemd met het
vakantierooster.

Ouderavonden
De directie en de MR vinden het belangrijk dat ouderparticipatie een plek heeft binnen
de school. Daarom organiseren wij normaal gesproken één of twee ouderavonden per
schooljaar. Vanwege Corona is dat dit schooljaar opnieuw niet gelukt. Overwogen is
om een digitale ouderavond te organiseren. Bedenkend dat veel ouders
(noodgedwongen) door Corona thuiswerken en al veel achter Zoom of Teams
vergaderen hebben we besloten dit niet te doen. En de ouderavonden uit te stellen tot
volgend schooljaar waarin hopelijk weer wel een bijeenkomst op school met ouders en
leerkrachten mogelijk is.

Besteding NPO ( Nationaal Programma Onderwijs) gelden
We hebben als MR actief meegedacht over de bestedingen van deze gelden, zodat
deze middelen optimaal  effectief en duurzaam ingezet kunnen worden.

Verkeerssituatie Riederhof
We hebben in de MR herhaaldelijk gesproken over de verkeerssituatie rond de
Brandsma Akker en met name ook Riederhof. Dagelijks zijn hier gevaarlijke situaties met
ouders die voor de deur van school hun kind uit de auto willen zetten en soms zelfs
dubbel geparkeerd staan. Waardoor leerlingen tussen de auto’s door oversteken of
fietsen, wat tot gevaarlijke situaties leidt. We zijn tijdens de vergadering in mei
geïnformeerd over het voornemen vanuit de gemeente om de rijrichtingen in de wijk
aan te passen (verwachting toen was dat de proef van 1 jaar na de zomervakantie in
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het volgend schooljaar zou starten). Hierdoor ontstaat er een verkeersluwe/veilige zone
om de school gedurende de inloop en uitgaan van school (ongeveer 35 minuten).

GMR vergaderingen
Elke MR vergadering wordt aan de MR leden een verslag van de GMR (Gezamenlijke
Medezeggenschapsraad) vergadering gedaan. Deze vergaderingen zijn in de week
voor onze vergadering en worden door een ouder en leerkracht uit de MR bezocht. In
de GMR zijn de medezeggenschapsraden van alle scholen binnen PCPO
vertegenwoordigd. In de GMR worden schooloverstijgende onderwerpen besproken.

Benoemingscommissie nieuwe directeur
Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 werden we verrast door de aankondiging
van de schoolbestuurder dat ze een baan als directeur van een Integraal Kindcentrum
elders in de regio had geaccepteerd. In de laatste MR vergadering van het schooljaar
zijn we als MR door de directeur-bestuurder van PCPO geïnformeerd. De MR heeft een
ouder en leerkracht geleverd voor de benoemingsadviescommissie (BAC). Wetend dat
die in de huidige arbeidsmarkt lastig te vinden zijn. Samen met de toenmalige
directeur-bestuurder van PCPO en de directeur P&O is het proces daarom nog in het
schooljaar 2020/2021 gestart. En is de BAC voor de zomervakantie voor het eerst
samengekomen. We hebben het profiel en vacaturetekst opgesteld en direct na de
zomervakantie (in schooljaar 2021/2022) is de sollicitatieprocedure daadwerkelijk van
start gegaan. En is Hanneke Meulblok als nieuwe directeur aangesteld.

5. Tot slot
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald
onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel
daarom dus niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te
mailen via het mailadres cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl. Dit kan individueel bij elk van de
leden.
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