Jaarverslag 2008 – augustus 2009
De medezeggenschapsraad (MR) van het Springtij is een wettelijk vastgelegd orgaan van
waaruit personeel en ouders inspraak hebben in het beleid van de school. Op vastgelegde
punten moet de directie de MR informeren, op andere punten moet de directie de MR om
advies vragen en op enkele punten mag de directie alleen besluiten nemen als de MR hiermee
instemt.
Dit jaarverslag omvat het hele kalenderjaar 2008 en het schooljaar 2008/2009. In deze
periode heeft de MR onder meer de hieronder beschreven punten behandeld.

1. Bouwzaken
Op de locatie Grevelingenstraat in Middelburg is men nog steeds druk bezig met het afronden
van bouwzaken.
Vanuit de MR heeft Anja Boogaard zitting gehad in de bouwcommissie om mee te denken
over de praktische invulling van deze ingrijpende verbouwing.

2. Huishoudelijk reglement MR
In 2007 is de nieuwe wet op de medezeggenschapsraad (WMR) van kracht gegaan. In
samenhang hiermee is ook het huishoudelijk reglement van de MR van het Springtij
aangepast.

3. Schoolgids
Ook dit afgelopen schooljaar heeft de MR meegekeken naar de invulling van de schoolgids.
Door het te laat behandelen van dit punt zijn een aantal op- en aanmerkingen niet meer
verwerkt in de huidige gids. Komend schooljaar zal dit als agendapunt op tijd worden
behandeld (voor mei 2010).

4. Verandering pauzetijden en schooltijden
Er is in de MR uitvoering gesproken over het wijzigen van de pauzetijden tussen de middag
en de eventueel daarmee samenhangende veranderingen van de schooltijd aan het eind van de
dag. Zeer uitvoerig zijn alle voor- en nadelen besproken en alle partijen zijn hierin gehoord.

Met name de oudergeleding was zeer kritisch en van mening dat “onze” kinderen meer baat
hebben bij het leren spelen en omgaan met elkaar in vrijere situaties. Daarom is ervoor
gekozen om wel de verkorte pauzetijd tussen de middag in te voeren (van 30 minuten naar 20
minuten buiten spelen), maar die 10 minuten niet eerder vrij te geven. Het leek de MR een
beter idee om 10 minuten per dag te besteden aan leren spelen en het leren plannen van spel in
de pauzes.

5. Formatieplan 2008-2009 en 2009-2010
In het formatieplan kun je zien hoeveel leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel
(o.o.p) aan een school worden toegekend op basis van het aantal leerlingen op de teldatum
(1 oktober). Het aantal leerlingen bepaalt de omvang van de formatie. Het leerlingenaantal
binnen het Springtij loopt terug en daardoor was er lange tijd een dreiging dat een aantal
collega’s op zoek zouden moeten naar ander werk. Doordat collega’s vertrokken zijn, konden
anderen die onderaan de afvloeiingslijst stonden toch blijven.

6. Zorgplan WSNS (Weer Samen Naar School) 2008-2009 en 2009-2010
Dit zorgplan wordt door veel partijen gezamenlijk opgesteld, waaronder het Springtij.
De MR van het Springtij heeft voor beide schooljaren deze zorgplannen besproken en een
positief advies gegeven ten aanzien van de uitvoering van deze plannen.

7. Nieuwe samenstelling MR
De afgelopen twee schooljaren is de samenstelling van de MR vrijwel ongewijzigd gebleven.
Aan het eind van het schooljaar 2008-2009, neemt bijna de gehele MR afscheid. In het nieuwe
schooljaar 2009-2010 zal de MR van start gaan met drie nieuwe leden uit de oudergeleding,
één nieuw lid vanuit de personeelsgelding en twee “oude”leden vanuit de personeelsgeleding.
De MR zal volgend schooljaar bestaan uit 6 leden.

De MR heeft in de periode 2008 tot augustus 2009 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
- vakantierooster
- protocol veiligheid schoolzwemmen
- schoolgids
- formatieplannen 2008-2009 en 2009-2010
- verandering pauzetijden
- zorgplannen WSNS 2008-2009 en 2009-2010

Samenstelling van de MR in 2008 tot augustus 2009 was als volgt:
Namens de personeelsgeleding:
Anja Boogaard (tot augustus 2009)
Saskia Eggermont (secretaris)
Anne-Marie Eppings (tot augustus 2009)
Paula Lamaker (tot augustus 2009)
Ineke Wijkhuijs
Namens de oudergeleding:

Ineke Besuyen (voorzitter) (tot augustus 2009)
Jurgen Dingemanse (tot 1 juli 2009)
Lia Koolen (tot augustus 2009)
Hennie Oerlemans ( tot eind juni 2008)

Gesprekpartner voor de MR is onze directeur Dhr. Klaas van den Buuse. Hij is vrijwel altijd
bij de MR-vergaderingen aanwezig om zaken te verduidelijken.

