Jaarverslag medezeggenschapsraad De Vlieger 2016-2017
In augustus 2016 is de medezeggenschapsraad van De Vlieger gestart met de volgende leden. Voor
de oudergeleding: mevr. van Rijn (voorzitter) mevr. van Dolderen, mevr. Pyc en dhr. van der Aa
(vanaf oktober 2016). Voor de lerarengeleding: dhr. Keijzers (secretaris), dhr. van Dijk
(penningmeester), mevr. Slats en mevr. Louwes.
Het schooljaar 2016-2017 is de medezeggenschapsraad acht keer bij elkaar gekomen. In mei 2017 is
een extra vergadering ingelast voor het goedkeuren van de jaarrekening. De medezeggenschapsraad
heeft tijdens vergaderingen altijd eerst een vooroverleg. Na een half uur schuift directeur van der
Wal bij als toehoorder/adviseur. Er is een jaarschema waarin per maand aangegeven wordt welk
onderwerp op de agenda komt. Goedgekeurde notulen zijn te vinden op de website van De Vlieger,
de samen-schijf van de school en worden individueel naar de teamleden gestuurd.
Instemming is verleend aan: taakbeleid, nota Attentiebeleid, MR jaarverslag, het jaarplan en de
begroting van 2016-2017, nota Blauwe stroom. Het jaarverslag externe vertrouwenspersonen is voor
kennisgeving aangenomen.
De MR complimenteert Mevr. van der Wal met de uiterst zorgvuldige uitgebreide jaarrekening. Bij
afwijkingen in getallen is zeer duidelijk een toelichting toegevoegd. De MR stemt in met de
jaarrekening.
Er is in het schooljaar 2017-2018 geen mogelijkheid voor een tweede roostervrije week in februari.
De MR heeft in voorgaande jaren aangegeven graag een week in juni roostervrij te willen. Tijdens
onderling overleg wordt besloten om twee margedagen te clusteren rond half juni. De MR geeft
instemming aan het jaarrooster.
Gedurende het schooljaar is de medezeggenschapsraad goed geïnformeerd over de veranderde
huisvestingssituatie – het plaatsen van de porto-cabins – op de Boerhaavelaan. Door de toename van
het aantal kinderen op school na de verhuizing in februari heeft de MR vragen gesteld rondom de
veiligheid voor en na schooltijd en binnen de school.
Door de verhuizing in februari van de klassen van het Ballonpad naar de hoofdvestiging stelt de
directie door de toename van het aantal leerlingen voor om drie pauzes te hanteren en de grote
pauze tot 20 minuten te beperken. De MR geeft aan dat de leerkrachten dan niet meer toekomen
aan de wettelijk gestelde termijn van een half uur pauze per dag. Na een enquete en een overleg met
de leerkrachten besluit de medezeggenschapsraad van De Vlieger om akkoord te gaan met de 20
minuten met dien verstande dat mocht het zo zijn dat individuele leerkrachten niet voldoende
toekomen aan hun rust zij via het overlegmodel met de directie in gesprek kunnen gaan om tot
pauzes te komen conform de afspraken die binnen de CAO geregeld zijn. De medezeggenschapsraad
geeft dit akkoord voor het schooljaar 2017-2018,
De directie geeft in mei 2017 aan dat de kosten voor het Vervangingsfonds veel groter zijn dan de
baten. Mevr. van der Wal wil graag onderzoeken wat de consequenties zijn als we het
Vervangingsfonds opzeggen. Mocht dit uiteindelijk leiden tot het opzeggen van het contract bij het
vervangingsfonds dan heeft de medezeggenschapsraad daarover instemmingsrecht. Dit item zal het
komende jaar standaard op de vergaderingen verschijnen.
Voor volgend jaar staat er een studiedag SO-SBO op de rol. Dit staat in het teken van kennismaken
met elkaar. Ook zal er op directie/IB niveau met de onderwijsinhoud aan de slag worden gegaan.
Onderwijsbehoeften zullen in kaart worden gebracht zodat duidelijk wordt wanneer kinderen
worden verwezen naar het SO of SBO zodat een dekkend netwerk verkregen wordt. Dit komt

uiteindelijk in een document. De MR geeft aan dat mocht er meer richting samenwerking c.q. fusie in
beeld komen dat de medezeggenschapsraad in een vroegtijdig stadium mee willen participeren.
In mei 2017 zijn er verkiezingen gehouden voor de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad. Elf personeelsleden hebben zich verkiesbaar gesteld. Mevr. Guijt, mevr. van
Kampen, mevr. Tuit en dhr. Keijzers zijn gekozen in de personeelsgeleding van De Vlieger. Door het
vertrek van mevr. van Dolderen is er een vacature ontstaan bij de oudergeleding. Dhr. Tetteroo gaat
deze per 31 augustus innemen.
Mevr. van Rijn stelt zich nog voor een jaar beschikbaar als voorzitter. Dhr. Keijzers blijft secretaris en
mevr. van Kampen stelt zich beschikbaar als penningmeester. Door het ontslag van Mevr. Guijt aan
het eind van het jaar komt mevr. Jansen in de medezeggenschapsraad.
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Oudergeleding MR: mevr. van Rijn (juni 2015 ) , dhr. van der Aa (oktober 2016), mevr. Pyc (april
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