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MR JAARVERSLAG 2010 - 2011 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de 
Kaleidoscoop. In september 2010 zijn wij als nieuwe MR gestart voor de nieuwe basisschool 
De Kaleidoscoop. In dit verslag kunt u lezen waar wij ons als MR het afgelopen schooljaar 
mee bezig gehouden hebben. 
 
 
Samenstelling MR 
 
De teamleden in de MR waren dit schooljaar: 
• Jolanda van Duinkerken 
• Thonny Wijnbergen 
De oudergeleding van de MR bestond uit: 
• Peggy Scheffer, voorzitter 
• Erwin Olde Engberink, secretaris 
 
Aan het einde van het schooljaar heeft Erwin Olde Engberink afscheid van de MR genomen. 
Er bestaat momenteel dus één vacature in de oudergeleding. 
 
 
Bijeenkomsten 
Wij zijn in het schooljaar 2010-2011 zes keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen. 
De verslagen van deze bijeenkomsten zijn allen op de website geplaatst.  
Heeft u belangstelling om aanwezig te zijn bij een vergadering, dan bent u van harte welkom; 
alle vergaderingen zijn openbaar. Wilt u spreektijd tijdens een vergadering, dan dient u dit 
minimaal een week van tevoren bij de voorzitter te melden. 
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Besproken onderwerpen 
 
 
 
Oprichting MR, planning en acties met betrekking tot het oprichten van de MR 
Tijdens deze vergadering zijn de rollen verdeeld en de bevoegdheden van de MR 
besproken. In andere vergaderingen is gesproken over het opstellen van een 
medezeggenschapsreglement (statuten), een handboek MR, een jaarplan etc. Gezien de 
volle agenda en het ad hoc karakter van dit eerste jaar zullen de meeste van deze zaken 
voor het komende jaar op de agenda staan. 
 
 
Functiemix 
Een belangrijk onderwerp op de agenda van een aantal vergaderingen dit jaar. Naast de 
reguliere MR vergaderingen zijn er ook bijeenkomsten geweest in een speciale werkgroep in 
samenwerking met de Toermalijn. 
Een complex onderwerp waar de MR ad hoc in moest stappen. Dit is de belangrijkste reden 
geweest om aan te haken bij de werkgroep van de Toermalijn.  
Kort samengevat: De functiemix is van overheidswege opgelegd. Het invoeren hiervan leidt 
tot een differentiatie in de functie van leerkracht. Deze is middels de functiemix ingedeeld in 
twee niveaus. Doel is het bieden van meer carrièreperspectief voor de leerkrachten, het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie 
van het basisonderwijs. 
Deze nieuwe wijze van indelen leidt automatisch tot nieuwe functiebeschrijvingen en heeft 
allerlei gevolgen voor de formatieplanning en begroting van basisscholen. 
Hierover is uitgebreid overlegd en uiteindelijk is er een notitie Functiemix en een functieboek 
tot stand gekomen en is mede door de MR ondertekend. 
 
 
Overblijf 
De overblijf op school werd tot april 2011 geregeld door LOS.  
Aangezien er tussen het bestuur en LOS problemen zijn ontstaan rondom contractuele 
afspraken heeft het bestuur het voorstel gedaan om het overblijven weer in eigen beheer te 
doen. Na toelichting van het bestuur heeft ook de MR hiervoor groen licht gegeven en is 
vanaf april 2011 weer een overblijf coördinator aangesteld. 
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Bovenschools Manager 
Het bestuur van SIBZ is voornemens om een bovenschools manager aan te stellen. Hierbij 
wordt een samenwerking aangegaan met het bestuur van het katholiek onderwijs Zeewolde 
(SKOZ). De Bovenschools Manager (BSM) komt in dienst van SKOZ en SIBZ huurt middels 
een contract een aantal uren in. 
De MR heeft zich rondom de formele inhoud van deze beslissing (contracten, statuten, taken 
en bevoegdheden) aangesloten bij de standpunten van de GMR van SKOZ. Wat betreft het 
contract van SIBZ met SKOZ omtrent het inhuren zijn wat kritische vragen gesteld en deze 
zijn toegelicht. Na financiële analyses heeft ook de GMR heeft ingestemd met het besluit tot 
het aanstellen van een BSM. De MR Kaleidoscoop volgt dit besluit. 
 
 
Nieuwbouw 
Zoals iedereen weet is de nieuwbouw van onze school in volle gang. 
De MR wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en is tevreden met de 
voorspoedige gang van zaken. 
 
 
Formatieplanning en Begroting 
Het was voor deze MR de eerste keer om de formatieplanning en de begroting te 
beoordelen. Tijdens onze vergadering heeft Aart Wouters beide stukken stap voor stap 
toegelicht en was er uitgebreid gelegenheid hier vragen over te stellen. 
De beide stukken zijn door de MR ondertekend en akkoord bevonden. 
 
 
Schoolplan, Schoolgids en Klachtenregeling 
Met het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht in het onderwijs bewaken scholen de 
kwaliteit van het onderwijs. Scholen zijn wettelijk verplicht een schoolplan, schoolgids en 
klachtenregeling te hebben. De Inspectie van het Onderwijs controleert de inhoud en 
toepassing ervan.  

Schoolplan: Elke school moet elke 4 jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan leest u 
hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen onder andere het 
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is 
ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het 
Onderwijs over het schoolbeleid. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het 
schoolplan goedkeuren. Daarna stelt het schoolbestuur het plan vast. 

Het schoolplan voor de Kaleidoscoop is nog in ontwikkeling. Aart Wouters legt regelmatig 
onderdelen van het plan voor aan de MR. Wordt in het komende schooljaar verder gevolgd. 
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Schoolgids: Jaarlijks moeten alle scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs 
een schoolgids uitbrengen. In de schoolgids vindt u informatie over het functioneren van de 
school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelstellingen, de activiteiten om die 
te behalen en de resultaten daarvan. De MR heeft de schoolgids gelezen en enkele 
correcties zijn doorgevoerd.  

Klachtenregeling: Elke school is verplicht een klachtenregeling voor ouders en personeel te 
hebben. Via de klachtenregeling moeten klachten over de schoolleiding en andere 
medewerkers van de school zoveel mogelijk op de school zelf worden opgelost. Het 
afgelopen schooljaar is een dergelijke regeling opgesteld voor de Kaleidoscoop en is mede 
door de MR beoordeeld en na wijzigingen akkoord bevonden. 

Ten slotte 
Bovenstaande is een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar 
zijn behandeld. Uiteraard zijn er meerdere onderwerpen de revue gepasseerd. Dit alles is te 
lezen in onze notulen die ook op de website van de Kaleidoscoop staan. 
Voor het komend schooljaar 2011 – 2012 hoopt de MR allereerst een nieuwe ouder te 
mogen begroeten als lid van de MR. Verder streeft de MR er naar het komende jaar een 
aantal formele zaken die te maken hebben met het opstarten van een MR (statuten, 
handboek, jaarplanning ed) op papier te zetten en in orde te maken. En, gezien de dynamiek 
die hoort bij een nieuwe school in opbouw, verwachten wij het komende jaar weer een volle 
en afwisselende agenda. Wij gaan ervan uit de prettige samenwerking met Aart Wouters en 
het bestuur van SIBZ ook dit schooljaar te kunnen voortzetten. 
 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neem dan gerust contact op met 
één van de MR-leden. 
 
Namens de medezeggenschapsraad van ICB De Kaleidoscoop, 
Peggy Scheffer 


