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Voorwoord  
  
Voor  u  ligt  het  jaarverslag  (1  oktober  2014  tot  30  september  2015)  van  de  
medezeggenschapsraad  (MR)  van  openbare  basisschool  De  Schatkamer.    
Dit  jaarverslag  is  bedoeld  om  als  MR  verantwoording  af  te  leggen  over  haar  activiteiten  van  1  
oktober  2014  tot  september  2015  naar  drie  doelgroepen.  Allereerst  dient  het  verslag  om  de  
MR-leden  te  informeren.  Daarnaast  heeft  het  tot  doel  om  de  achterban  –  ouders  en  
personeel  –  te  informeren  over  de  activiteiten  van  de  MR  die  in  het  schooljaar  hebben  
plaatsgevonden.  Tot  slot  heeft  het  verslag  een  informerende  functie  richting  Openbaar  
Onderwijs  Zwolle  en  omstreken  (OOZ)  waar  de  school  bestuurlijk  deel  vanuit  maakt.  
Deze  verantwoording  is  openbaar  en  daarom  ligt  het  jaarverslag  ter  inzage  op  onze  
administratie.  Ook  is  in  deze  versie  het  financieel  verslag,  waarin  verantwoording  wordt  
afgelegd  van  de  besteding  middelen  te  vinden.  Het  financieel  verslag  is  niet  opgenomen  in  
het  digitale  document.    
De  MR  heeft  instemmings-  en  adviesrecht.  Dit  houdt  in  dat  de  MR  de  schoolleiding  na  
overleg  adviseert,  instemming  verleent  of  onthoudt  van  voorstellen  van  de  schoolleiding.  Om  
die  reden  wordt  de  directeur  van  de  school  elke  vergadering  uitgenodigd  om  onderhavige  
zaken  zelf  voor  te  leggen  en  toe  te  lichten.  
De  vergaderingen  zijn  openbaar  en  worden  via  de  website  en  op  het  prikbord  aangekondigd.  
Elke  ouder  is  van  harte  welkom  om  de  vergaderingen  als  toehoorder  bij  te  wonen.    
  
Graag  tot  ziens.  
  
Namens  de  MR,  
  
Coriene  Snel  
  
Voorzitter  MR  OBS  De  Schatkamer  
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Terugblik  
  
Terugkijkend  op  het  afgelopen  jaar  kan  worden  geconstateerd  dat  er  wederom  constructief  
overlegd  is  met  de  directie  en  de  MR.  Bij  veel  onderwerpen  is  inhoudelijk  stilgestaan  en  zijn  
de  afspraken  die  vorig  jaar  gemaakt  zijn,  besproken  of  deze  daadwerkelijk  nagekomen  zijn.  
Bij  de  lopende  zaken  is  herhaaldelijk  gekeken  of  de  ingeslagen  koers  wel  aangehouden  
werd,  dan  wel  bijgesteld  diende  te  worden.  
De  informatieve  gesprekken  met  de  directie  hebben  er  mede  toe  geleid  dat  de  MR  goed  op  
de  hoogte  was  van  de  meest  recente  ontwikkelingen  op  OBS  De  Schatkamer.  Wanneer  
nodig,  heeft  de  MR  ook  gevraagd  om  gesprekken  met  de  directie,  en  waar  nodig  de  
clusterdirecteur,  naast  de  geagendeerde  bijeenkomsten.  Deze  momenten  zijn  voor  de  raad  
nodig  geweest  om  enerzijds  adequaat  geïnformeerd  te  worden  over  meest  recente  
ontwikkelingen  en  anderzijds  haar  stem  te  laten  horen  betreffende  zorgelijke  ontwikkelingen.  
Telkens  heeft  de  MR  als  doel  gehad  samen  met  de  directie  passende  oplossing  te  vinden  in  
het  belang  van  de  school.  
Afgelopen  schooljaar  is  er  wederom  aandacht  geweest  voor  de  buitenkant.  Er  is  flink  gewerkt  
het  schoolplein  en  de  tuinen  zo  mooi  en  aantrekkelijk  mogelijk  te  maken  voor  de  spelende  
leerlingen.    
Een  onderdeel  van  de  jaarcyclus  van  de  MR  is  het  opstellen  van  dit  jaarverslag.  Hierin  wordt  
verantwoording  over  de  achterliggende  periode  afgelegd.  Deze  periode  loopt  van  1  oktober  
2014  tot  en  met  30  september  2015.    
  
De  raad  heeft  in  haar  geheel  goed  kunnen  functioneren,  mede  dankzij  de  in  voorgaande  
jaren  opgestelde  beleidskaders  en  hoopt  van  ganser  harte  dit  volgend  jaar  (te  kunnen)  op  
gelijke  wijze  te  kunnen  voortzetten.  
  
Bezetting    
Op  de  Schatkamer  is  er  voor  gekozen  om  de  MR  te  bemensen  met  drie  ouders  en  drie  
personeelsleden,  de  Wet  Medezeggenschap  op  Scholen  (WMS)  stelt  een  minimum  van  4  
leden  (twee  ouders  en  twee  personeelsleden).  De  WMS  regelt  het  bestaan  van  
medezeggenschapsraden  (MR'en)  van  scholen  in  het  primair  en  voortgezet  onderwijs  in  
Nederland.  De  MR  in  het  basisonderwijs  bestaat  uit  een  even  aantal  leden  evenredig  
verdeeld  over  personeel  en  ouders.  Leden  van  de  MR  worden  gekozen.  Ouders  kiezen  
ouders,  leraren  kiezen  leraren.  Op  een  aantal  terreinen  heeft  de  MR  instemmingsrecht  en  
adviesrecht.  Daarnaast  heeft  de  MR  initiatiefrecht,  kan  zaken  bespreken  en  voorstellen  
doen.  Op  deze  manier  werkt  een  MR  actief  mee.  De  MR  overlegt  periodiek  met  de  directeur  
(of  zijn  vervanger  in  geval  van  afwezigheid).    
Samenstelling  van  de  MR  
  
De  MR  van  OBS  De  Schatkamer  heeft  in  de  afgelopen  periode  een  aantal  wisselingen  
gekend.  Amanda  van  der  Tuuk  heeft  plaats  gemaakt  voor  Nicole  Koenders  en  Martin  Dogger  
heeft  het  stokje  van  Jacqueline  Schepers  overgenomen.  In  de  oudergeleding  heeft  Peter  
Ubels  de  plek  van  Beatrix  Bult  ingenomen.  
De  MR  vergadert  regelmatig  in  aanwezigheid  van  de  penningmeester.  Gerwin  Schuurman  
vertegenwoordigt  als  penningmeester  de  Stichting  Vrienden  van  de  Schatkamer  in  de  MR.  
Hij  informeert  de  MR  over  de  uitgaven  en  inkomsten  van  de  Stichting  (bijvoorbeeld  de  TSO  
gelden).  De  oudergeleding  van  de  MR  is  geen  lid  van  de  Stichting  Vrienden  van  de  
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Schatkamer.  Zij  heeft  een  controlerende  en  adviserende  functie.  Op  deze  manier  voorkomen  
we  dat  de  MR  haar  eigen  begroting  kan  goedkeuren.  
De  vertegenwoordiging  vanuit  het  team  in  de  MR  wordt  ingevuld  door  Jan-Jaap  Kroeze  (OB  
(secretaris),  Martin  Dogger  (MB)  en  Nicole  Koenders  (BB).  Zij  vertegenwoordigen  alle  
bouwen  van  de  school  in  de  MR  zodat  belangen  per  bouw  behartigd  worden.  
Mark  van  de  Sluis  (vader  van  Mylou),  Peter  Ubels  (vader  van  Kaitlin,  Dinand  en  Maureen)  en  
Coriene  Snel  (moeder  van  Mads)  hebben  plaatsgenomen  namens  de  ouders.  

MR-Leden  
Geleding  
Personeelsgeleding  

Oudergeleding  

naam  
Martin  Dogger  
Jan  Jaap  Kroeze  
Nicole  Koenders  
Mark  van  de  Sluis  
Coriene  Snel  
Peter  Ubels  

lid  sinds   rol  
01-09-2014   Lid  
01-12-2011   Lid,  
secretaris  
01-05-2015   Lid  
01-10-2011   Lid,    
01-06-2010   Lid,  
voorzitter  
01-02-2015   Lid    

  
  
  
  
Overzicht  van  de  werkzaamheden  
De  medezeggenschapsraad  van  OBS  De  Schatkamer  is  in  de  achterliggende  periode  van  1  
oktober  2014  tot  30  september  2015  om  de  zes  weken  bijeen  geweest  voor  de  reguliere  MR-
vergaderingen.  Hierbij  is  in  een  open  sfeer  met  elkaar  van  gedachten  gewisseld.  Waar  
mogelijk  en  relevant  werden  over  de  te  bespreken  onderwerpen  stukken  van  te  voren  
aangeleverd  of  ter  vergadering  uitgereikt.  De  directeur  is  bij  de  vergadering  aanwezig  om  
onderwerpen  te  kunnen  toelichten.  Dit  staat  geagendeerd  in  het  eerste  deel  van  de  
vergaderingen.  Daarna  houdt  de  MR  een  interne  vergadering,  waarbij  de  directeur  niet  
aanwezig  is.    
Van  elke  vergadering  worden  notulen  gemaakt.  Deze  worden  de  daaropvolgende  
vergadering  behandeld.  Na  goedkeuring  door  de  leden  van  de  MR  worden  ze  openbaar  en  
als  zodanig  opgenomen  in  de  MR  map.  Deze  is  te  leen  bij  Joyce  Balentina,  administratie  obs  
De  Schatkamer.  
  
Tijdens  de  MR  vergaderingen  heeft  de  MR    een  informatief  gesprek  met  de  directeur.  Hier  
worden  MR  gerelateerde  onderwerpen  aan  de  vergadering  voorgelegd  of  toegelicht.  
Gedurende  het  jaar  is  gebleken  dat  het  toch  praktisch  was  het  periodieke  overleg  met  de  
oudergeleding  in  te  lassen.  Zo  beschikte  de  oudergeleding  over  dezelfde  informatie  
(wanneer  van  toepassing)  over  MR  onderwerpen  als  de  lerarengeleding.  Op  deze  manier  
kon  een  deel  van  de  vergadering  efficiënter  en  effectiever  verlopen.  
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Vergaderdata  
De  MR  van  OBS  De  Schatkamer  vergadert  zes  keer  per  jaar  (dit  is  ongeveer  eens  per  zes  
weken).  Op  de  hieronder  vermelde  data  is  er  openbaar  vergaderd.  De  vergaderingen  vinden  
plaats  op  school.    

	
  
1  okt  2014  
5  nov  2014  
14  jan  2015  
17  mrt  2015  
21  apr  2015  
30  juni  2015  
  
Wanneer  de  MR  het  nodig  vindt,  kan  ze  een  besloten  vergadering  houden.  Dit  kan  wanneer  
een  onderwerp  zo  persoonlijk  is  dat  iemand,  of  een  groep  personen,  er  hinder  van  kan  
ondervinden  of  dat  het  de  privacy  zou  schenden  wanneer  het  openbaar  behandeld  zou  
worden.  Ook  van  een  eventuele  besloten  MR  wordt  schriftelijk  verslag  gedaan.  Deze  wordt  
echter  alleen  onder  de  leden  verspreid  en  niet  opgenomen  in  de  MR  map  die  op  te  vragen  is  
bij  de  administratie  om  voorgenoemde  redenen.    
  
  
  
Onderwerpen  
In  deze  vergaderingen  kwamen  uitvoerig  de  onderstaande  onderwerpen  en  thema’s  aan  
bod:  
  
-Verkeer  en  veiligheid:  Omdat  de  gemeente  vergevorderde  plannen  heeft  in  het  gebied  
rondom  de  school  te  bouwen  en  de  verkeerssituatie  op  de  schop  te  nemen,  heeft  de  MR  
samen  Hans  Wolf  en  de  directie  van  De  Vlieger  om  tafel  gezeten  met  de  gemeente.  Reden  
voor  dit  gesprek  was  dat  wij  ons  zeer  ernstige  zorgen  maken  over  de  verkeersveiligheid.  
Gezamenlijk  hebben  wij  voor-  en  nadelen  besproken  van  verschillende  scenario’s.    
  
-Klimaat:  Het  klimaat  in  het  gebouw  wordt  door  personeel  en  kinderen  niet  altijd  als  prettig  
ervaren.  De  MR  heeft  na  klachten  van  ouders  aangestuurd  extra  maatregelen.  De  metingen  
die  vervolgens  verricht  zijn  hebben  geleid  tot  een  aantal  aanpassingen  waaronder  folie  op  de  
ramen  en  veranderingen  aan  de  aan-  en  afvoer  van  lucht.    
  
-Huisvesting:  Het  onderwerp  huisvesting  staat  herhaaldelijk  op  de  agenda.  Reden  hiervan  is  
dat  de  MR  het  belangrijk  vindt  dat  de  ruimte  van  de  stamgroep  moet  passen  bij  de  
groepsgrootte  van  de  klassen.  Daarnaast  is  er  besproken  dat  gezien  het  toenemend  aantal  
leerlingen  er  meer  ruimte  beschikbaar  moet  komen  in  het  gebouw  voor  meer  groepen.  In  
overleg  met  het  bevoegd  gezag  van  De  Schatkamer  en  De  Vlieger  is  afgesproken  dat  dit  
gaat  gebeuren  in  augustus  2015.      
  
-Inspectiebezoek:  Op  9  december  2014  heeft  De  Schatkamer  bezoek  gehad  van  de  
Inspectie  met  als  doel  informatie  te  verzamelen  over  de  kwaliteit  van  het  onderwijs.  De  
conclusie  van  dit  bezoek  is  dat  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  op  De  Schatkamer  voldoende  
is.  Om  deze  reden  ontvangt  de  school  het  basisarrangement.  De  MR  is  zeer  tevreden  met  dit  
predicaat.  
  
-Communicatie:  de  school  is  een  dynamische  organisatie  waar  het  belangrijk  is  dat  alle  
partijen  elkaar  tijdig  en  adequaat  op  de  hoogte  stellen.  De  MR  wijst  hier  herhaaldelijk  tijdens  
haar  vergaderingen.  
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-  Formatieplan/  Formatiebudgetten  -  Dit  is  een  jaarlijks  terugkerend  onderwerp.  De  MR  vindt  
continuïteit  en  het  inzetten  van  de  juiste  leerkrachten  op  de  juiste  groep  belangrijk.  Voor  het  
schooljaar  2015-2016  was  er  behoorlijke  vacatureruimte.  Er  moesten  niet  alleen  nieuwe  
leerkrachten  aangenomen  worden,  maar  er  moest  ook  een  oplossing  worden  gezocht  voor  
de  vervanging  van  Hans  Wolf.  In  overleg  met  het  bevoegd  gezag  is  een  sollicitatieprocedure  
opgestart.    
  

    
  

  

  
Tevens  is  er  gesproken  over:    
  
o   Schoolplan  
o   Schoolgids    
o   Beleidsplan  
o   Nieuwe  CAO  primair  onderwijs  
o   Kalender  
o   Berekening  lesuren  
o   Verkiezingen  MR  
o   Schoolplein/schooltuin  
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Advies  en  instemming  
  
Tijdens  de  vergaderingen  hebben  de  leden  van  de  MR  instemming  verleend  aan  de  
voorstellen  door  de  directie  m.b.t.  visie  en  missie,  de  activiteitenbijdrage,  de  schoolgids,  de  
ouderbijdrage,  verandering  indeling  stamgroepen,  besteding  financiële  buffer,  de  
lesurenberekening,  pestprotocol,  formatie  en  de  jaarkalender.  
  
  
Vooruitblik    
  
De  oudergeleding  en  de  personeelsgeleding  worden  tijdens  de  vergadering  bijgepraat  door  
het  bevoegd  gezag.  Tot  er  een  opvolger  is  gevonden  voor  de  vacante  positie  van  
schooldirecteur,  zal  dit  gebeuren  door  zowel  Jennifer  de  Wit  en  Roeland  Omlo.  
  
Inmiddels  zijn  er  verscheidene  onderwerpen  die  de  aandacht  van  de  MR  genieten.  Ten  
eerste  waarborgen  wij  een  adequate  wijze  van  communicatie  van  school  naar  ouders  en  vice  
versa.  Daarnaast  wordt  de  MR  op  de  hoogte  gehouden  van  de  verkeersveiligheid  rondom  
onze  school.    
Twee  andere  belangrijke  punten  die  wij  in  overleg  met  het  bevoegd  gezag  zullen  gaan  
bespreken  zijn  de  begroting,  ICT-beleid,  invoering  van  de  wet  op  passend  onderwijs  en  de  
aanstelling  van  een  nieuwe  directeur.  
De  MR  ziet  graag  dat  de  ingeslagen  weg  om  zowel  de  tussenopbrengsten  als  de  
eindopbrengsten  te  borgen  en  zal  de  directeur  daar  tijdens  de  vergaderingen  op  bevragen.  
Aangezien  de  leerlingaantallen  blijven  stijgen,  is  het  noodzakelijk  dat  de  kwaliteit  van  het  
onderwijs  van  De  Schatkamer  gehandhaafd  blijft.  Door  kritisch  te  kijken  naar  het  
onderwijskundig  jaarplan,  formatie  en  budgeten,  etc.  hoopt  de  MR  dat  de  school  een  solide  
en  stabiele  leeromgeving  zal  blijven  voor  alle  kinderen  van  De  Schatkamer.  
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Nawoord  
De  medezeggenschapsraad  denkt  en  beslist  mee  over  schoolzaken  en  levert  daarmee  
een  bijdrage  aan  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  op  school.  De  MR  heeft  daarvoor  
regelmatig,  ongeveer  eens  in  de  zes  weken,  overleg  met  de  directie  van  obs  De  Schatkamer.  
Dit  overleg  gaat  over  zaken  als  de  besteding  van  geld,  de  kwaliteit  van  het  onderwijs,  het  
vaststellen  van  vakanties  en  vrije  dagen  of  de  wijze  waarop  ouders  meehelpen  op  school.  
Over  sommige  onderwerpen  adviseert  de  medezeggenschapsraad  de  directie  en  er  zijn  ook  
zaken  waarin  de  medezeggenschapsraad  een  zwaardere  stem  heeft  via  zijn  
instemmingsrecht.  De  MR  bevordert  de  openheid  en  onderling  overleg  in  de  school,  waakt  in  
school  tegen  discriminatie  en  bevordert  gelijke  behandeling.  Jaarlijks  informeert  de  MR  alle  
betrokkenen  bij  school  schriftelijk  over  zijn  werkzaamheden  in  een  jaarverslag.  
Voor  een  school  zoals  De  Schatkamer,  met  onderwijs  gebaseerd  op  het  concept  van  
Natuurlijk  Leren,  vereist  dit  van  de  leden  van  de  MR  een  betrokken  en  belangstellende  
basishouding.  Naast  een  positief  kritische  instelling  dienen  de  leden  te  reflecteren  om  de  
eigen  referentiekaders  (waar  die  gebaseerd  zijn  op  de  meer  traditionele  vormen  van  
onderwijs)  zo  nodig  los  te  laten  en  het  beleid  vanuit  een  objectieve  gedachte  te  toetsen.  
    
  
Zwolle,  September  2015  
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Bijlage:    
Financieel  verslag  (verantwoording  besteding  middelen)  Op  te  vragen  bij  de  
administratie.    
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