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2. Inleiding 
Dit jaarverslag is een rapportage van de onderwerpen die de MR heeft behandeld in het schooljaar 2016-
2017. 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.obs 
west.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 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. 
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3. Samenstelling MR 
In 2016-2017 bestond de MR uit 10 leden, 5 leden in de personeelsgeleding en 5 leden in de oudergeleding. 

3.1. Personeelsgeleding 
• Meta Eefting  Intern begeleider onderbouw - secretaris 
• Paula Bazuin  Groep 3C 
• Krista de Jong   Groep 4A 
• Ingrid Vervat  Groep 5C 
• Johan Hof   Groep 7A/7B - vanaf november 2016 
• Ellen Bourne  Groep 7B - t/m november 2016  
 

3.2. Oudergeleding 
• Andres Martina  voorzitter 
• Willeke Thoen   
• Jos van Binsbergen  t/m december 2016, is tussentijds niet heringevuld 
• Patricia Cortijo  
• Patrick Dölle  
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4. Onderwerpen 2016 – 2017 

4.1. Eindevaluatie jaarplan 2015-2016 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt het jaarplan van het voorgaande schooljaar door het MT van OBS 
West geëvalueerd. Deze evaluatie is in September 2016 met de MR besproken. 

4.2. Jaarplan 2016-2017 
Het jaarplan is met de MR besproken. De MR heeft ingestemd met het door BLICK voorgestelde “A3 
model/format”. Dit nieuwe model zal voor alle scholen hetzelfde zijn.   
 

4.3. Jaarplanning 2017-2018 
De jaarplanning (lesdagen, roostervrij en studiedagen) voor het komende schooljaar is met de MR 
besproken en de MR heeft hiermee ingestemd. Op verzoek van de MR is de jaarplanning tijdig via de 
weekbrief aan de ouders gecommuniceerd. 

4.4.  Formatieplan 2016-2017 
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. Het formatieplan 16-17 is met de 
MR besproken, zij heeft hiermee ingestemd. 

Het schoolformatieplan 2017-18 zal starten met 5 kleutergroepen. Instroom zal in alle 5 de groepen zijn. 
Alle andere groepen 3x en parallel daarnaast de extra plusgroepen. OBS West loopt terug in formatie. Van 
660 leerlingen naar een geschatte prognose van 640 leerlingen. 

4.5. Meerjarenbegroting - leermiddelen 
Ieder jaar wordt er door het MT van OBS West een ge-update meerjaren-begroting gemaakt voor 
investeringen in- en vervanging van leermiddelen. Deze is met de MR besproken. 

4.6. Jaarbegroting 2017 OBS west 
Stichting BLICK stelt elk jaar de begroting vast voor iedere school binnen BLICK. De MR heeft inzage- en 
adviesrecht hierover. De MR heeft hiervan gebruik gemaakt en de begroting doorgesproken met de directie 
van OBS West. De bevoegdheid licht echter bij de GMR en het bestuur van de stichting. 

De jaarbegroting 2017 is duidelijk naar beneden bijgesteld. Het aantal basisschool leerlingen in Nederland 
en ook in Capelle aan den IJssel neemt af. Dit heeft ook gevolgen voor OBS West. De hoogste kostenpost 
wordt gevormd door kosten voor personeel. De school heeft een deel van het vertrokken personeel niet 
meer vervangen of vervangen door jonge leerkrachten met een tijdelijk contract. De school heeft ook 
minder uren voor intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel. Tevens zijn er taken 
doorgeschoven naar de directie.  
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4.7. OBS West - jaarplanning 2017 / 2018 
Het MT doet ieder jaar een voorstel voor de jaarplanning van het komende schooljaar. Wanneer zijn 
vakanties, studiedagen, calamiteitendag, etc. gepland. De losse dagen worden zo veel mogelijk over de 
verschillende weekdagen verdeeld. De MR heeft positief geadviseerd over de jaarplanning 2017-2018. 
 

4.8. Budget MR 
Elk jaar heeft de MR een budget om te besteden voor haar eigen taken, het afscheid nemen van aftredende 
MR-leden en een attentie voor zieken of bij blijde gebeurtenissen. De MR kan het restant aanwenden ten 
behoeve van OBS West. In 2016  was het budget € 2000. Dit bedrag zal in komende jaren lager uitvallen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het aantal personeelsleden in de MR lager zal zijn. Een deel van het geld van 
2016 is besteed aan twee CO2-meters (voor elk gebouw een). Het overige geld is aangewend voor de 
schoolpleinen. 

4.9. Aantal leerlingen 
In 2016-2017 heeft OBS West 660 leerlingen. Het aantal leerlingen daalt nog steeds, ten gevolge van de 
veroudering in de wijk 's Gravenland. De MR heeft daarom ook dit schooljaar weer geadviseerd om in de 
communicatie met ouders van potentieel nieuwe leerlingen de “unique selling points” van OBS West te 
noemen, zoals het technieklokaal, de plusklassen, enz. 

4.10. Ouder tevredenheidspeiling 
Er heeft tijdens het schooljaar 2016-17 geen ouder tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Een dergelijke 
peiling vindt elke twee jaar plaats. De eerstvolgende staat gepland voor het schooljaar 2017-18. 

4.11. Communicatie met ouders/verzorgers 
• De MR publiceert telkens een korte samenvatting van de notulen in de weekbrief. 
• De notulen staan op de website van obs West. 

4.12. GMR 
Onderwerpen die worden behandeld in de GMR worden teruggekoppeld in de MR en vice versa. Tijdens 
het schooljaar 2016-17 werd de MR door Johan Hof vertegenwoordigd in de GMR. 

4.13. Kinder MR 
De Kinder MR van OBS West bestaat 3 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. Een lid van de MR begeleid de Kinder MR en rapporteert erover in de 
vergadering van de MR. Tijdens het schooljaar 2016/17 heeft de kinder MR aangegeven dat zij meer 
gebruik willen maken van het legolokaal. Voor de Kinder MR was een budget van € 250 beschikbaar. Dit 
geld is besteed aan de prijzen voor de Talenten show. De Kinder MR was betrokken bij de talentenjacht 
West Got Talent. De voorrondes voor de talentenjacht en de finale zelf zijn goed verlopen. 
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4.14. Cito en Eindopbrengsten 
De MR heeft een duidelijke presentatie gekregen over de opbrengsten van OBS west, aan de hand van de 
resultaten van de Cito toetsen. In 2016-2017 waren de scores gemiddeld 536,4 en boven het landelijk 
gemiddelde van 535. De scores vielen iets hoger uit dan over het schooljaar 2015-16 (gemiddeld 534,6).  
Uit de analyse van de vervolgontwikkeling van de leerlingen bleek dat na 3 jaar 21% was opgestroomd (dus 
hoger dan initieel advies);  62 % op adviesprofiel zit en er 6 leerlingen naar beneden zijn gegaan ten 
opzichte van het advies evenals enkele doublures. Mocht het percentage opstromers volgend jaar weer 
hoog liggen dan gaat OBS West analyseren of haar adviezen wellicht te conservatief zijn. De MR zal zich 
daarom ook het komende schooljaar goed laten informeren. 
 

4.15. Huisvesting 
• Najaar 2016 zijn klimaatmeters aangeschaft om het binnenklimaat van de 2 vestigingen te kunnen 

meten. 
• OBS West heeft een toekenning gekregen van subsidie voor zonnepanelen.  
• Komend jaar (2017-18) zal worden gekeken naar de staat van en mogelijke vervanging van de 

dakbedekking. Binnen drie jaar moet de (beschikbare) subsidie worden gebruikt. 
 

4.16. Inspectiebezoek en rapportage 
Op 13 december 2016 heeft de onderwijsinspectie OBS West bezocht. Op de agenda was ook tijd 
ingeruimd voor een gesprek met ouders. Willeke Thoen en Andres Martina hebben namens de 
oudergeleding van de MR aan dit open gesprek met inspectie deelgenomen. Beiden hebben het gesprek als 
prettig ervaren. Het ging om de kwaliteit en de sfeer van het onderwijs op OBS West. De inspectie zat op 
een lijn met de beoordeling van onze school. De ontwikkelpunten / verbeterpunten die de school zelf had 
aangegeven werden ook door de inspectie zo beoordeeld. De school zal actie nemen op de benoemde 
verbeterpunten, de MR zal dit proces het komende jaar volgen en zich goed laten informeren en vanuit 
haar bevoegdheid toezicht houden op realisatie. 

4.17. Binnenklimaat 
Een goed binnenklimaat in een school is belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties. De GGD heeft een 
week lang het binnenklimaat gemeten in een lokaal in de 2e vestiging. Omdat het in een warme periode 
was, bleek de temperatuur wat hoog op te lopen. Verder kwam de CO2 waarde soms tussen de middag te 
hoog. De MR heeft twee CO2 meters aangeschaft (voor iedere vestiging eentje), zodat de leerkrachten in 
staat zijn de luchtkwaliteit in hun lokaal te controleren en te gaan ventileren, indien nodig. 
 

4.18. Beleid inzake extra ondersteuning leerlingen 
MR heeft de schooldirectie bevraagd inzake het beleid voor extra ondersteuning van leerlingen. De school 
heeft hierover nog geen beleid geformuleerd, maar wel uitgangspunten geformuleerd. In ieder geval 
mogen leerkrachten met dienstverband bij BLICK op onderwijs bij OBS West geen diensten aanbieden 
vanuit hun eigen praktijk. 

4.19. Project groene schoolpleinen 
Project Groene Schoolpleinen is een groot succes geworden. Er is on der andere gebruik gemaakt van een 
schenking van de Van  Cappellen Stichting voor de vergroening van de pleinen (insectentuin, verkeerstuin, 
groep 4 plein en begin tweede vestiging) en de leerlingen hebben ook zelf geld bijeen gebracht middels een 
sponsorloop. Effect is dat de kinderen veel leuker  en “groener” spelen. 
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4.20. Kindcentrum IJsselkids-West – opening 14.3.17 
Op 14 maart is het Kindcentrum IJsselkids-West geopend. Kinderen van zowel OBS West, De Fontein alsook 
De Balans kunnen hier terecht. Door de integrale aanpak kunnen communicatielijnen korter worden 
gehouden. Naar aanleiding van de discussie over de schooltijden en vragen van de MR is de schoolleiding in 
gesprek gegaan met Kindcentrum IJsselkids om mogelijkheden te bespreken om het naschools aanbod te 
verruimen. Aangezien Kindcentrum IJsselkids een commerciële instantie is, zal zij verruiming in overweging 
nemen als hier voldoende belangstelling voor is. Tegelijk met de opening organiseerde OBS West een 
inloopochtend op de school zelf. 
 

4.21. Schooltijdendiscussie 
Afgelopen voorjaar hebben de schoolleiding en de MR overleg gevoerd met de oudersgroep rondom het 
thema schooltijden OBS West. Er is diverse keren samengekomen en mogelijkheden tot verruiming van  
schooltijden en aanvullende vragen zijn besproken. Namens de Oudergeleding van de MR heeft Patrick 
Dölle onafhankelijk onderzoek gedaan en in kaart gebracht wat binnen het wettelijk kader mogelijk is. Uit 
het onderzoek kwam naar voren dat het binnen het wettelijk kader voor OBS West niet mogelijk is de 
schooltijden aan te passen. Daarnaast bleek dat de school volledig voldoet aan de normen voor schooltijd 
en onderwijstijd. De schoolleiding heeft  wel op andere punten de aanbevelingen volgend uit de discussie 
overgenomen (o.a. invulling pauzes) en is in gesprek  gegaan met Kindcentrum IJsselkids (zie 4.20). 


