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Agenda
1. Medezeggenschap

– Meepraten en meebeslissen
– Samenstelling 

2. Vergaderingen
– Schoolgids, vakantie
– Begroting, jaarverslag en jaarrekening
– Schoolplan, schoolontwikkelingsplan (SOP), Zorgplan
– Formatie, functiemix en schoolgebouw(en)
– Communicatie en informatie

Ouders, verzorgers en 

medewerkers worden 

door het jaarverslag 

geïnformeerd over en 

betrokken bij zaken die, 

veelal jaarlijks, aan bod 

komen in de 

Medezeggenschapsraad

Presentator
Presentatienotities
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Rooms-katholieke Jenaplanbasisschool de Zonnewijzer te Heerhugowaard. Met dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Zonnewijzer nemen wij u in vogelvlucht mee door de activiteiten van de MR tijdens het schooljaar 2011 – 2012. 



Medezeggenschap
Meepraten en meebeslissen

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS2006) 
1. Verplicht Medezeggenschapsraad aan de school te verbinden
2. Gekozen door en uit de ouders en het personeel

Het doel van de MR is:
• meepraten over én invloed uitvoeren op beslissingen;
• het nastreven van kwaliteitsbevordering;
• bevordering openheid, transparantie en democratie

Presentator
Presentatienotities
De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders/verzorgers als teamleden te vertegenwoordigen bij het bestuur. De Zonnewijzer maakt deel uit van Stichting Flore en voor 32 scholen binnen Stichting Flore is het Collega van Bestuur het dagelijks hoofdbestuur. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kinderen en de teamleden te verrijken. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid, transparantie en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren. Binnen de MR op de Zonnewijzer bestaat er ook een gemeenschappelijke MR. Deze GMR verricht MR zaken namens alle 32 scholen binnen de Flore Stichting.



Medezeggenschap
Meepraten en meebeslissen

Bevoegdheden van de MR:

1. Initiatiefbevoegdheid

2. Informatierecht 

3. Adviesrecht 

4. Instemmingsrecht



Medezeggenschap
Samenstelling

Omvang en samenstelling MR (art.3) 2013 - 2014
a. Vier leden vanuit de ouders (O-MR):

a. Michael Obbes (voorzitter)
b. Emile Dijkstra
c. Maarten Bos
d. Abdullah Duzenli

b. Vier leden vanuit het personeel (P-MR):
a. Marjon van der Togt
b. Karin Vermons
c. Wendy Lopez
d. Paula Masteling

GMR - VACATURE

Miranda Eppinga



Vergaderingen
schoolgids, peiling schooltijden, vakantie

• 6 MR-vergaderingen
• Schoolgids
• Peiling schooltijden
• Vakantie

• De overheid stelt zomer-, kerst- en meivakanties centraal vast. 
Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata.

Presentator
Presentatienotities
SchoolgidsDient ieder jaar geactualiseerd te worden en heeft betrekking op het komende schooljaar. Wet: schoolgids moet informatie bevatten over de werkwijze en de resultaten van de school en bestemd is voor ouders, verzorgers en leerlingen.Het doel van de schoolgids is het informeren van (aspirant)ouders. Door het lezen van de schoolgids zouden de ouders een beeld moeten krijgen van de school en daarmee argumenten kunnen formuleren om wel of niet voor de school te kiezen. Het duidelijk neerzetten van de school en waar zij voor staat is daarom van belang. Daarnaast dient de schoolgids als naslagwerk voor ouders gedurende het schooljaar. Door de schoolgids goed vorm te geven en zorg te besteden aan de uitstraling, geeft u als school aan uw klanten serieus te nemen en geeft het de inhoud meer gewicht.Onderdelen schoolgids1. Doelen van het onderwijs (algemene visie op onderwijs, identiteit)2. Inhoud van het onderwijs3. Resultaten die met het leerproces worden bereikt4. De wijze waarop de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven5. De wijze waarop de (verplichte) onderwijstijd wordt benut6. Informatie over de hoogte en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.7. Rechten en plichten van de ouders, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezagSchoolvakantiesHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties wettelijk vast. Scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zijn verplicht zich aan deze data te houden. Vanaf schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie ook de data voor de kerstvakantie en meivakantie centraal vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. 



Vergaderingen
begroting, jaarrekening en jaarverslag

• Begroting
• financiering van de Stichting en school

• Jaarverslag
• beschrijving van de gang van zaken (sociaal jaarverslag)

• Jaarrekening
• financieel gedeelte met balans en winst- en verliesrekening

Presentator
Presentatienotities
BegrotingDe financiering voor de Stichting en school wordt middels een lumpsumfinanciering toebedeeld.Het schoolbestuur ontvangt 1 budget voor alle kosten. Op hoeveel geld een bestuur kan rekenen, hangt grotendeels af van het leerlingenbestand (aantallen, leeftijd en afkomst). Wel rol heeft de MR op scholenBestedingsvrijheid voor schoolbesturen betekent ook dat bestuur, directie, teamleden, leerlingen en ouders samen verantwoordelijk zijn. Het schoolbestuur krijgt een zak met geld, maar de medezeggenschapsraden denken mee en adviseren over de manier waarop hun school het geld uitgeeft.Het zijn tenslotte financiële keuzes die directe gevolgen hebben voor het onderwijzend personeel en de leerlingen op school. Zo zijn een schoon toilet en het aantal computers in de klas op het eerste gezicht een beter visitekaartje voor de school dan een extra leerkracht. Maar die extra leerkracht kan juist belangrijk zijn voor leerlingen die moeilijk mee kunnen komen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Belangrijk is dat (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, schoolbestuur en management voor hetzelfde belang staan: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen. Als het schoolbestuur een advies niet opvolgt, kan de MR het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit is een centrale instantie.In een aantal gevallen heeft de MR ook instemmingsrecht. Bijv bij besluiten over hoe de school de vrijwillige ouderbijdrage wil besteden. Dit betekent dat de medezeggenschapsraad toestemming moet geven voor alle zaken die te maken hebben met de besteding van de ouderbijdrage.Jaarverslag en jaarrekening van een schoolDe scholen die van de overheid geld ontvangen moeten een jaarverslag opstellen met daarin een jaarrekening. Met het jaarverslag leggen scholen verantwoording af over hun (financiële) beleid aan bijvoorbeeld leden van de medezeggenschapsraad, personeel, ouders en leerlingen.Toezicht op financiering scholenSinds 2008 houdt de Inspectie van het Onderwijs financieel toezicht op de onderwijsinstellingen.De inspectie onderzoekt of een school in aanmerking kwam voor bekostiging en waaraan het geld is uitgegeven. De inspectie brengt ieder jaar het Onderwijsverslag uit met daarin de financiële situatie van de verschillende onderwijssectoren.



Vergaderingen
schoolplan, schoolontwikkelingsplan, zorgplan, ….

• Schoolplan
• meerjarig strategisch beleid
• verantwoording van schoolbeleid

• Schoolontwikkelingsplan (SOP)
• Uitwerking van beleidsvoornemens met geplande activiteiten

• Zorgplan
• beschrijving van maatregelen voor zorgkinderen

• Informatieavond(en) Passend Onderwijs
• Gedragsprotocol (Pestprotocol) is aangepast
• Veiligheids- en calamiteitenplan

Presentator
Presentatienotities
SchoolplanScholen voor PO en VO moeten elke 4 jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan legt de school verantwoording af over het schoolbeleid. Bijv over de pedagogische visie, de methoden die gebruikt worden en de klachtenregeling die de school hanteert. De ouders in de MR moeten het schoolplan goedkeuren.Schoolontwikkelingsplan (SOP)Per jaar worden de beleidsvoornemens uit het schoolplan nader uitgewerkt en toegelicht. De onderwerpen en de geplande activiteiten worden in grote lijnen beschreven. De onderwerpen en de geplande activiteiten worden in grote lijnen beschreven. De planning van de Zonnewijzer gaat uit van kwaliteitskaarten. Welke beleidsterrein, wat is de huidige situatie, (probleem)analyse, gewenste situatie, verantwoordelijke, planning v/d activiteit, evaluatie en vervolgafspraken.ZorgplanIn het zorgplan staat beschreven welke maatregelen scholen willen nemen om de kwaliteit van het onderwijs aan zorgkinderen te kunnen waarborgen en te verbeteren. Het zorgplan wordt jaarlijks vastgesteld en de (G)MR heeft hievoor een instemmingsbevoegdheid. Om goede leerlingenzorg te bieden, werken schoolbesturen samen in een samenwerkingsverband (swv). De besturen van de betreffende scholen, stellen jaarlijks voor 1 mei een zorgplan vast voor het daaropvolgende schooljaar. Hoe wordt een geheel van zorgvoorzieningen samengesteld, dat zoveel mogelijk leerlingen in staat stelt een ononderbroken ontwikkelingsproces door te maken. Op welke wijze krijgen de ouders informatie over de zorgvoorzieningen. De beschrijving van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten tav de onderwijskundige opvang van de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Wat wil het bestuur precies bereiken met deze leerlingen. 



Vergaderingen
formatie, functiemix, schoolgebouw(en)

• Inspectie van het Onderwijs
• (centraal) bewaken van de kwaliteit van het onderwijs

• Formatie 
• samenstelling over de groepen

• Functiemix
• Verschillende niveaus van lerarenfuncties

• Schoolgebouw(en)

Presentator
Presentatienotities
InspectieIeder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.De Inspectie heeft op 9 maart 2011 een rapport van bevindingen gemaakt na een schoolbezoek op 6 januari 2011.De uitkomst is dat de Inspectie opnieuw het basisarrangement toekent en er geen reden is om het toezicht te intensiveren.Aandachtpunten zijn er wel, zoals het “begrijpend lezen” Dit is inmiddels actief opgepakt in samenwerking met de OBD (OnderwijsBegeleidingsDienst).Tevens zal er een nieuwe taalmethode, Taal Op Maat, worden ingevoegd.FormatieDe samenstelling van de formatie wordt jaarlijks tbv het volgend schooljaar vastgesteld en hierin is beschreven op welke wijze het geld wordt ingezet, dat beschikbaar is voor de formatie. Vaak is het een heel gepuzzel om een goed plan te maken en vinden er op het laatste moment nog allerlei personeelswijzigingen plaats. In de regel maken scholen het formatieplan net voor de zomervakantie bekend. De mate waarin het formatieplan allerlei details bevat, kan echter verschillen. Het formatieplan geeft tenminste aan hoeveel fte’s worden uitgegeven aan respectievelijk directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. FunctiemixDe functiemix betekent dat er binnen de school lerarenfuncties op verschillende niveaus naast elkaar bestaan. De functiemix stimuleert docenten om zich verder te ontwikkelen. Leraren krijgen niet zomaar een hogere schaal; ze moeten zich hierover specialiseren of bijscholen. Dit kan bijvoorbeeld door met de Lerarenbeurs een opleiding te volgen. Zo komen er kwalitatief betere docenten, met als resultaat beter onderwijs.



Vergaderingen
informatie en communicatie

Ook op internet!
www.bs-zonnewijzer.nl

• Maandkrant 
• Internet
• digiDuif
• E-mail
• Openbare bijeenkomsten 
• Op het schoolplein

http://www.bs-zonnewijzer.nl


Bedankt voor uw aandacht.
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