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1. Inleiding 
 

Dit jaarverslag is een rapportage van de onderwerpen die de MR heeft behandeld in het schooljaar 2017-

2018. De MR van OBS West vergaderde 6 maal in het schooljaar. 

 

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is verplicht en staat in de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS). Tevens is het een orgaan waar ouders en personeel op een 

constructieve wijze meedenken met de directie van de school. Ouders en personeel zijn betrokken en 

kunnen beide vanuit hun "achterban" meepraten over belangrijke schoolse aangelegenheden. De MR 

overlegt namelijk met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie is 

daarbij verplicht om de MR goed te informeren. Bij de MR kan men in principe met alles terecht wat in 

algemene zin met school te maken heeft. Of het nu over het onderwijskundige beleid of het zorgbeleid 

gaat, ideeën, vragen en, uiteraard ook kritische, opmerkingen zijn welkom. De MR zal alle reacties serieus 

behandelen en eventueel aan het juiste aanspreekpunt doorgeven. De actuele versie van het reglement 

van de MR kan ter inzage worden opgevraagd bij de receptie van het hoofdgebouw en is op 

www.obswest.nl te vinden. 

 

De MR heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven 

in het reglement van de MR. In de MR hebben ouders (oudergeleding), die de ouders/verzorgers van de 

school vertegenwoordigen en personeel van de school (personeelsgeleding), die de belangen van het 

personeel behartigen, zitting. Beide geledingen zetten zich in voor een goede en professioneel 

functionerende school. 

 

De MR van OBS West wil in goede balans en met een pro-actieve houding de belangen van de school, de 

leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers behartigen. 

 

http://www.obswest.nl/
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2. Samenstelling MR 
 

In 2017-2018 bestond de MR uit 10 leden, 5 leden in de personeelsgeleding en 5 leden in de oudergeleding. 

 

2.1. Personeelsgeleding 

• Meta Eefting  Intern begeleider onderbouw - secretaris 

• Paula Bazuin  Groep 3C 

• Krista de Jong   Groep 4B 

• Ingrid Vervat  Groep 5B 

• Johan Hof  Groep 7A/7B/7C  

 

 

2.2. Oudergeleding 

• Patrick Dölle  voorzitter 

• René de Kok  vanaf november 2017 

• Ronald Metselaar vanaf november 2017 

• Denise Koedood vanaf november 2017  

• Anne Frederiks  vanaf november 2017  

 

 

2.3. Verkiezingen 

Met het vertrek van een aantal leden uit de oudergeleding van de MR, konden in september 2017 de 

ouders van OBS West zich beschikbaar stellen als kandidaat van de MR. Er waren meer beschikbare 

kandidaten dan de 4 beschikbare plaatsen, waardoor er in oktober 2017 verkiezingen hebben 

plaatsgevonden.  

Alle ouders konden vanaf maandag 2 oktober 2017 tot vrijdag 6 oktober 2017 hun stem uitbrengen op hun 

favoriete kandidaat via een link in de stemmingsbrief ze ontvangen hadden. Uit deze stemming zijn de vier 

bovenstaande leden verkozen als lid van de MR en vanaf november 2017 hebben zij zitting genomen in de 

MR.  
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3. Onderwerpen 2017 – 2018 
 

3.1. Begroting, werkdrukgelden en formatieplan 2018-2019 

De meerjarenbegroting is in de MR besproken. Opvallend zijn de investeringen in ICT: vanaf schooljaar 

2018-2019 zal in elk leerjaar 1 groep gaan werken met iPads. Dit betreft geen pilot, omdat het gebruik van 

iPads op andere scholen al succesvol is gebleken. Op OBS West wordt er voor gekozen te starten met iPads 

in 1 klas van elk leerjaar. Bij verwacht succes zal het aantal iPads worden uitgebreid.  

 

Werkdrukgelden en formatieplan 2018-2019 

In februari 2018 heeft de minister met een het PO-front een akkoord gesloten met betrekking tot verlaging 

van de werkdruk. Hierin staat dat er structureel middelen vrijkomen voor de verlaging van de werkdruk in 

het primair onderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat de aanpak van de verlaging van de werkdruk vorm moet 

krijgen in de teams op de scholen. Elke school krijgt hiervoor een bedrag op basis van het aantal leerlingen 

op de teldatum 1 oktober 2017 voor het schooljaar 2018-2019. De personeelsgeleding van de MR heeft een 

formele rol in de besteding van deze gelden, namelijk instemmingsrecht op de bestedingsplannen hiervan.   

 

De werkdrukgelden voor OBS West worden aan verschillende dingen besteed, zoals een vakleerkracht 

gymnastiek en een onderwijsassistent. Daarnaast gaat een deel van de werkdrukgelden naar de formatie 

voor het schooljaar van 2018-2019.  

 

In het formatieplan wordt het aantal klassen per jaargroep vastgesteld, op basis van het te verwachten 

aantal leerlingen. Ook de bezetting van de ondersteunende afdelingen en het MT staat in het formatieplan. 

Leerkrachten werken soms, om verschillende redenen, in deeltijd. Naast lesgeven hebben zij ook nog 

andere taken. Al deze aspecten (en nog andere) zijn input voor het formatieplan. Omdat het daarbij om 

personeel gaat, heeft de personeelsgeleding een instemmings-bevoegdheid bij de vaststelling van het 

formatieplan. De oudergeleding wordt geïnformeerd over de voorstellen en kan erover meepraten. Zij 

heeft immers een belang bij een goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen 

de zorgstructuur van de school. Dat geldt ook voor de vormgeving van de directiefunctie(s). Hierin wordt 

ook het beleid ten aanzien van het rouleren van leerkrachten toegepast. Een belangrijk punt wat hierbij 

binnen de MR aan de orde komt is de groepsgrootte van de klassen.  

 

Het schooljaar 2018-2019 zal van start gaan met 22 klassen: 5 kleutergroepen, 3 groepen 3, 3 groepen 4, 2 

groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8. Dit houdt in dat de 4 groepen 4 in 2017-2018 in 2018-

2019 worden samengevoegd tot 2 groepen 5. OBS West realiseert zich de impact hiervan en besteed veel 

aandacht aan de communicatie hiervan richting leerlingen en ouders/verzorgers. Dit wordt ook in de MR 

besproken.  

 

Het formatieplan, met daarin opgenomen een deel van de werkdrukgelden, krijgt, na een aantal kritische 

vragen, uiteindelijk instemming van de PMR.  
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3.2. Jaarplanning 

Vanuit Blick op Onderwijs komt een vakantierooster, wat wordt samengesteld door FOKOR (de vereniging 

voor samenwerkende schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam). Dit 

vakantierooster wordt gedeeltelijk vastgesteld op basis van de landelijke vastgestelde vakanties. Blick op 

Onderwijs vult een deel van de nog te besteden ruimte in.  

Daarnaast heeft OBS West nog een aantal uren die zij zelf dient in te vullen. Hierbij wordt onder andere 

gelet op een redelijke verdeling over de werkdagen, er wordt rekening gehouden met de wensen van 

ouders en de regels van de Inspectie moeten hierin worden gevolgd.  

De MR stemt in met de voorgestelde jaarplanning.  

 

3.3. Visitatie bestuur Blick op Onderwijs 

Op 22 februari 2018 heeft het College van Bestuur (CvB) van stichting Blick op Onderwijs, aangevuld met de 

directeur bedrijfsvoering en de projectleider kwaliteit, een bezoek gebracht aan OBS West. Het doel van 

het bezoek was om in de gehele breedte nader kennis te maken met de school en om de sfeer te proeven. 

Daarnaast wilde het bestuur graag zien welke ontwikkelingen er gaande waren en hoe zij daar als bestuur 

een bijdrage aan zouden kunnen leveren.  

 

Op deze dag heeft het bestuur ook met de MR gesproken; met de oudergeleding van de MR, met de KMR 

en met de personeelsgeleding van de MR. Er komen verschillende punten aan de orde, waaronder de 

klassengrootte, de werkdruk, scholing personeel en het goed neerzetten van de unique selling points van 

de school, zoals de technieklokalen, de Klas voor de Toekomst, de plusklassen en de Lego-studio. Het aantal 

leerlingen daalt nog steeds licht, op teldatum 1 oktober 2017 was het aantal leerlingen 607. We willen ons 

marktaandeel in de wijk graag behouden en het liefst uitbreiden. We zijn een school om trots op te zijn en 

dat mogen we ook laten zien.  

 

 

3.4. Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school moet beschikken over een schoolondersteuningsprofiel. Alle scholen hanteren hetzelfde model. 

Het document geeft ouders zicht op de extra zorg op een school. In september 2017 is dit 

schoolondersteuningsprofiel voor OBS West vernieuwd en in de MR besproken.  

 

3.5. Communicatie 

In januari 2018 is het communicatieplan van de MR bijgesteld.  

In het communicatieplan wordt aandacht besteed aan de communicatie tussen de MR en diverse 

communicatiepartners: personeel, ouders/verzorgers, schooldirectie, gemeenschappelijke MR Blick-breed 

(GMR), leerlingen, media (externe woordvoering) en interne communicatie binnen de MR. Momenteel ligt 

de focus met name op het zichtbaarder en toegankelijker maken van de MR en het werk dat zij verricht.   

 

De communicatie tussen de MR en de bij haar betrokken partijen is altijd in ontwikkeling. Daarom zal het 

communicatieplan regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. 
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3.6. Taakbeleid 

Het taakbeleid, waarin de taken en taakverdeling voor de docenten van OBS West is vastgelegd, is in de MR 

besproken. Op schoolniveau is hier verder invulling aan gegeven.  

 

3.7. Thema-avonden 

In oktober 2017 is er door de MR voor ouders een thema-avond over mediawijsheid georganiseerd.  

In april 2018 heeft de MR, in samenwerking met IJsselkids, de partner in ons Kindcentrum, en de dBOS, de 

Bibliotheek Op School, een thema-avond over het belang van voor (voor)lezen georganiseerd. Deze thema-

avond werd een stuk minder goed bezocht dan de thema-avond in oktober.  

De MR zal deze avond evalueren en de uitkomsten van de evaluatie meenemen in de organisatie van een 

volgende thema-avond.  

 

3.8. Resultaten Cito en eindopbrengsten 

In 2018 hebben alle 88 kinderen uit de groepen 8 deelgenomen aan de centrale eindtoets, uitgevoerd door 

CITO. De gemiddelde score van OBS West ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Gemiddelde score 

voorlopig van 538, landelijk gemiddelde is 534.9.  

69% van de leerlingen presteerde naar verwachting naar aanleiding van het schooladvies, 4% presteerde 

lager dan verwacht en 27% hoger. De meeste leerlingen kiezen ervoor om naar het Comenius College te 

gaan. Overall een goed resultaat waar OBS West trots op kan zijn.  

  

3.9. Cesartherapie 

In het najaar van 2017 is het Kindcentrum IJsselkids-West Cesartherapie gaan faciliteren, gegeven door een 

Kinderoefentherapeut van Karin Driessen Oefentherapie Cesar. Kinderen die motorisch wat ondersteuning 

kunnen gebruiken, kunnen hiervoor, in overleg met ouders en leerkracht, in aanmerking komen.  

Voordat hier aan deel kan worden genomen door de kinderen, dient er een verwijsbrief van de huisarts te 

zijn.  

 

Een groot voordeel van de samenwerking is dat de kinderen de school niet uit hoeven voor 

Kinderoefentherapie: het kindcentrum stelt een ruimte beschikbaar, waarin de oefentherapeut onder 

schooltijd met de kinderen aan de slag gaat.   

 

3.10. Young Engineers LEGO lessen 

In schooljaar 2017-2018 heeft OBS West van de gemeente Capelle aan den IJssel subsidie ontvangen voor 

twee cursussen Young Engineers LEGO lessen na schooltijd, dit betrof 2x 16 plekken. De lessen waren 

dermate populair, dat er een wachtlijst ontstond en de kinderen ingeloot moesten worden. De lessen 

waren een succes.  
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3.11. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onderwerpen die worden behandeld in de GMR worden teruggekoppeld in de MR en vice versa. Daarnaast 

informeert de GMR de MR door middel van nieuwsbrieven van de stand van zaken.  

Tijdens schooljaar 2017-2018 werd OBS West in de GMR vertegenwoordigt door Johan Hof namens het 

personeel en Maaike Alders namens de ouders. Aan het einde van schooljaar 2017-2018 wordt besloten 

dat het toch wenselijk is dat de ouder namens OBS West die zitting heeft in de GMR ook lid is van de MR. 

Daarom zal Maaike haar taak overdragen aan Anne Frederiks, die met ingang van schooljaar 2018-2019 

OBS West namens de ouders zal vertegenwoordigen in de GMR.  

 

2017-2018 is een roerig jaar geweest voor de GMR. Stichting Blick op Onderwijs is een aantal malen 

negatief in de media gekomen. De MR en de school op zich ondervinden hier gelukkig niet al teveel last 

van. 

 

 

3.12. Kinder MR (KMR) 

De Kinder MR van OBS West bestaat inmiddels vier jaar. Elk schooljaar worden verkiezingen georganiseerd 

door de leden van de KMR. Zij gaan de klassen van groep 6 langs om informatie te geven over de KMR en 

de verkiezingen aan te kondigen. De KMR wordt begeleid door twee leden van de MR, een lid van de 

oudergeleding en een lid van de personeelsgeleding. In 2017-2018 is de KMR begeleid door een 

personeelslid dat niet langer zitting heeft in de MR, Monique Verwoerd. Zij zal bij afsluiting van het 

schooljaar 2017-2018 stoppen met het begeleiden van de KMR. Dit zal overgenomen door een lid van de 

personeelsgeleding van de MR. Het ouderlid, Denise Koedood, is wel lid van de MR.  

 


