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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de eerste medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De
kleine Nicolaas over het schooljaar 2018/2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar
zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de
achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen
schooljaar hebben plaatsgevonden.
Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een
afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke
schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en
vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de tussenschoolse opvang.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming
van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld
het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo),
de vrijwillige ouderbijdrage, TSO en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij
tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van De kleine Nicolaas
bestaat uit 6 leden.
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2018-2019:
Geleding
Naam
Functie
MR Lid sinds
Ouder
Roy Italiaander
Voorzitter September 2018
Ouder
Brechje Feijen
Secretaris September 2018
Ouder
Marieke van Eenennaam
September 2018
Personeel
Eva Smit
September 2018
Personeel
Ottilie Grasveld
September 2018
Personeel
Kuno Rijnhart
September 2018

Zittingstermijn
September 2021
September 2021
September 2021
September 2021
September 2021
September 2021

Vergaderingen
De MR van De kleine Nicolaas vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar
tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten
als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het
afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste
onderwerpen, actuele ontwikkelingen van onze school worden op de agenda gezet. Gedurende het
schooljaar zijn er tevens jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet
geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.
De MR vergaderingen zijn meestal opgedeeld in twee delen, het eerste deel met de directie zodat de
MR direct kan overleggen met de directie over actuele zaken en het tweede deel zonder directie.
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2018/2019 waren:
Maandag 17 september 2018
Vrijdag 9 november 2018
Maandag 17 december
Maandag 4 februari 2019
Maandag 11 maart 2019
Maandag 20 mei 2019
Maandag 1 juli 2019

Reguliere vergadering
Extra vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze
opvragen door middel van een email te sturen naar MR@kleinenicolaas.nl.
In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar
2018/2019 aan bod gekomen zijn kort beschreven.

MR verkiezingen
Het schooljaar 2018-2019 is het eerste jaar dat De kleine Nicolaas als zelfstandige school fungeert.
Omdat het verplicht is als school een MR te hebben is er een oproep gedaan aan ouders en
leerkrachten om zich aan te melden als MR lid. Het doel was om een MR te vormen met 4 personen.
In eerste instantie waren er twee ouders en twee leerkrachten die zich aangemeld hebben, waarna
er later nog een ouder zich aangemeld heeft. In overleg met de directie hebben we met het oog op
de groei van de school besloten om de MR te vergroten naar zes personen. Één leerkracht heeft zich
hier nog bijgevoegd om de MR compleet te maken. Conform het reglement waren er hierdoor geen
verkiezingen nodig.
Scholing en Cursus
Op 16 oktober 2018 zijn een aantal leden van de MR op cursus geweest op het hoofdkantoor van
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Deze cursus, genaamd MR- Start was voor ons een hele
belangrijke en leerzame cursus als beginnende MR-leden. Alleen Kuno Rijnhart heeft eerder ervaring
opgedaan als MR-lid bij zijn vorige werkgever.
Op 17 december is Bas Moll, de instiructeur en tevens leerkracht bij deze cursus, bij onze MR
vergadering aangeschoven om de vragen die wie nog hadden te beantwoorden. Ook heeft hij het
jaarplan bekeken en tips gegeven.

GMR
Cindy Maliekhadien-Somai zit namens de kleine Nicolaas in de GMR van de Stichting Openbaar
Onderwijs aan de Amstel en is bij vrijwel alle vergaderingen aanwezig geweest. Roy Italiaander is als
MR voorzitter een aantal maal mee geweest als toehoorder. In de GMR vergaderingen worden alle
zaken besproken die de gehele stichting aangaan. Voor de agenda’s en notulen van de GMR
vergaderingen verwijzen wij u naar de website van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
Jaarplan MR 2018-2019
In december 2018 is een jaarplan opgesteld met alle MR onderwerpen voor het schooljaar 20182019. Het jaarplan is voor iedereen beschikbaar, U kunt deze opvragen door een email te sturen naar
MR@kleinenicolaas.nl.
Voor het schooljaar 2019-2020 zal een nieuw jaarplan opgesteld worden.
Begroting de kleine Nicolaas 2019
De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De MR heeft
naar aanleiding van de begroting schriftelijk vragen gesteld aan de directie. Deze begroting loopt van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Het exploitatietekort in de begroting wordt
opgevangen door Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
Vakantieplanning 2019-2020
De vakantieplanning is met de directie doorgenomen. De studiedagen zijn veelal verdeeld over een
aantal dagen voor of na een vakantie. De MR heeft ingestemd met de vakantieplanning/lesvrije
dagen voor het schooljaar 2019-2020.
Jaarplan de kleine Nicolaas 2018-2019
Vanwege de verzelfstandiging van De kleine Nicolaas in augustus 2019, is het jaarplan 2018-2019 een
document wat wij enkel als leidraad hebben gebruikt dit jaar. Wij hebben dit niet gekeurd.
Jaarplannen worden in de regel in de maanden mei t/m juli geschreven.
Jaarplan de kleine Nicolaas 2019-2020
Naar aanleiding van het strategisch beleidsplan wat op 5 maart gepresenteerd werd door Stichting
Openbaar Onderwijs aan de Amstel en goedgekeurd is door de GMR, is er door de directie van De
kleine Nicolaas een nieuw jaarplan opgesteld. Deze zal in de zomervakantie worden beoordeeld en
op maandag 2 september worden goedgekeurd.
Schoolondersteuningsprofiel 2019
In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe de basisscholen omgaan met
zorgleerlingen en welke stappen zij zetten om professionele hulp te geven aan deze leerlingen. Het
ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband. Er staat
bijvoorbeeld in wat de criteria zijn voor verwijzing naar het Speciaal (basis) onderwijs, welke
procedure dan gevolgd wordt en hoe het budget voor extra ondersteuning verdeeld wordt. Het doel
van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De
ondersteuningsplannen voor de scholen geven invulling aan de doelen van Passend onderwijs,
waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke zorgleerling een passende plek moet zijn. Het
schoolondersteuningsprofiel 2019 is goedgekeurd door de MR op de vergadering van maandag 20
mei 2019.

Tussenschoolse opvang
Dit onderwerp is meermalen teruggekomen in de vergaderingen. Er zijn een hoop klachten geuit
door ouders. Met name de prijsverhoging van vorig jaar, de informatieverstrekking, het feit dat niet
alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten, de late betalingsverzoeken en de korte
betalingstermijn. De directie heeft meermalen gesproken met de TSO en deze heeft verbetering
belooft in het volgende schooljaar. Ook komt er nog een poll voor de ouders, met de vraag wat zij
willen en verwachten van een TSO. U kunt denken aan wel of geen activiteiten, of alleen voor
bepaalde klassen. Voor de toekomst wordt er gekeken om dit in eigen beheer te doen samen met
een BSO, maar dat zal niet eerder zijn dan wanneer de kleine Nicolaas verhuisd is naar een grotere
locatie.
Financieel Jaarverslag 2018-2019
De MR heeft van de directie EURO 1000,- toegekend gekregen vanuit het OADA DKN budget 2019.
Per 1 juni 2019 is hiervan EURO 400,- gerealiseerd conform planning. De MR verwacht het
toegekende budget niet te overschrijden.
Terugblik 2018-2019
Als beginnend MR op een nieuwe zelfstandige school, zijn we later van start gegaan dan andere
MR’s. We hebben dankzij de inzet van de directie en de ervaring van Kuno Rijnhart snel het ritme van
vergaderen, cursussen, praten met ouders en veel stukken lezen opgepakt. Wij hebben veel geleerd
dit schooljaar, zoals het maken van onze eigen jaarplanning, en zelf documenten op kunnen stellen
en zijn ervan overtuigd dat er ook volgend jaar weer veel positieve uitdagingen zullen zijn.
Vooruitblik 2019-2020
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar nadrukkelijk
gewerkt worden aan verdere professionalisering van de MR.
Om wat dichter bij de achterban te kunnen staan willen wij u uitnodigen om onderwerpen voor de
MR in te dienen per email aan mr@kleinenicolaas.nl .
Wij zullen dan in de eerstvolgende vergadering overleggen of dit agendapunten kunnen zijn en
wanneer we deze op de agenda zetten.
De vergaderdata van schooljaar 2019-2020
Maandag 2 september 2019
Maandag 23 september 2019
Maandag 16 december 2019
Maandag 10 februari 2020
Maandag 30 maart 2020
Maandag 18 mei 2020
Maandag 22 juni 2020

Extra Vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering

Dankwoord
Wij willen ten eerste onze directeur Maartje Korsten bedanken voor alles wat zij gedaan heeft dit
jaar. De tijd en energie die Maartje in De kleine Nicolaas, de MR en OR heeft gestoken was
fenomenaal.
Ook wij willen Cindy Maliekhadien-Somai bedanken als GMR lid namens De kleine Nicolaas, ook zij
veel tijd geïnvesteerd in onze school.
Medezeggenschapsraad openbare basisschool De kleine Nicolaas

