Jaarverslag MR september 2010 – augustus 2011
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 schooljaar 2010 - 2011. In deze periode heeft de MR onder meer
de hieronder beschreven punten behandeld.

1. Schoolgids
In het schooljaar 2010-2011 heeft de vorm en de inhoud van de schoolgids van Het Springtij
regelmatig op de agenda gestaan. Als MR hebben we de schoolgids kritisch bekeken en
vervolgens het MT verzocht te werken aan een compactere en goed leesbare schoolgids voor
de komende jaren. Het MT heeft toegezegd daar in het komende schooljaar mee aan de slag te
gaan.
Voor dit schooljaar is de schoolgids grotendeels ongewijzigd gebleven. Hier en daar zijn
actuele dingen aangepast.

2. Formatieplan 2010-2011
Het aantal kinderen op Het Springtij blijft ongeveer gelijk, waardoor er weinig veranderingen
zullen zijn in de personele bezetting. Door vrijwillig ontslag van een aantal leerkrachten,
zullen een er nieuwe collega’s aangenomen moeten worden. Zij krijgen allen een tijdelijk
contract.

3. Zorgplan WSNS (Weer Samen Naar School) 2010-2011
Dit zorgplan wordt door veel partijen gezamenlijk opgesteld, waaronder het Springtij.
De MR van het Springtij heeft voor volgend schooljaar het zorgplan besproken en een positief
advies gegeven ten aanzien van de uitvoering van deze plannen.
Het Zorgplan zal er nog één jaar zo uitzien, daarna zullen de samenwerkingsverbanden er
waarschijnlijk heel anders uit gaan zien.

4. (G)MR-cursus
Vorig schooljaar hebben een aantal MR-leden al een cursus gevolgd van de AOB. Deze
cursus werd dit jaar voortgezet en ook nu is Ineke Wijkhuijs daar weer naar toe gegaan. De
cursus werd gegeven in De Tweern (SBO) in Goes. Deze cursus was bedoeld voor alle MR en
GMR leden van de scholen die onder Stichting Respont vallen.
De opbrengsten van deze dag zijn besproken in de MR.

5. Zwemprotocol
Het zwemprotocol wordt opgesteld door het Vrijburgbad in Vlissingen. Binnen de MR is van
gedachten gewisseld over het al dan niet mee laten zwemmen van kinderen met een medische
aandoening. In het protocol wordt herhaaldelijk genoemd dat de leerkracht verantwoordelijk
is voor de kinderen. Omdat er soms slechts 2 leerkrachten meegaan naar het zwembad, is er
niet altijd sprake van voldoende toezicht door de eigen leerkracht en kan de veiligheid van
bepaalde kinderen niet gegarandeerd worden. Er wordt gekeken of de verantwoordelijkheid
voor kinderen met een medische aandoening gedeeld kan worden tussen ouders/verzorgers en
school.
Het schoolzwemmen kreeg halverwege dit schooljaar de aandacht, omdat de gemeente
Middelburg het schoolzwemmen wilde afschaffen. Mede namens de inzet van één van onze
ouders van de Middelburgse locatie, zijn er gesprekken geweest tussen de zwembaddirectie,
gemeente Middelburg en Het Springtij, welke hebben geresulteerd in een voorlopig behoud
van het schoolzwemmen voor Het Springtij.

6. Rooster van aftreden
Aan het eind van het schooljaar 2010-2011, zullen twee MR-leden van de oudergeleding uit
de MR treden omdat hun kind Het Springtij zal gaan verlaten.
Middels een flyer zijn er ouders gezocht die, voor een periode van drie jaar, plaats willen
nemen in de MR. We hebben twee enthousiaste vaders gevonden die met ingang van het
nieuwe schooljaar het MR-team komen versterken.
Vanuit de personeelsgeleding hebben Ineke Wijkhuijs en Saskia Eggermont te kennen
gegeven hun lidmaatschap af te willen staan aan belangstellenden vanuit het personeel.
Er is vanuit de personeelsgeleding geen enkele reactie gekomen op deze vacature en daarom
hebben zowel Ineke als Saskia besloten volgend jaar nog in de MR te blijven. Dit met
goedkeuring van de andere MR-leden en directie.

7. Verandering schooltijden
Inspectie heeft tijdens het bezoek aan Het Springtij aangegeven dat de vrije dagen op onze
school teveel geclusterd zijn en dat we niet teveel 4-daagse schoolweken mogen maken.
Ook ouders hadden te kennen gegeven dat ze de vele roostervrije dagen een probleem vinden.
Om hiervoor een oplossing te vinden, kwam het MT met het voorstel om volgend schooljaar
de vrijdagmiddag vrij te geven.
Als MR vonden wij dat we met drie oudervertegenwoordigers niet kunnen spreken namens
alle ouders/verzorgers en daarom vonden wij het gepast om eerst een peiling te houden onder
alle ouders/verzorgers.
Uit deze peiling kwam naar voor dat een grote meerderheid van de ouders/verzorgers voor het
vrije-vrijdagmiddag model was.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is deze schooltijdenverandering ingegaan.

8. Financiën
Dit schooljaar is, zoals hierboven beschreven, een MR lid op cursus geweest. Deze
cursus is betaald door Stichting Respont. Het Springtij (evenals alle andere scholen binnen de
stichting) draagt ieder jaar bij aan het bovenschoolse budget.
Jaarlijks staat er voor de MR een bedrag van 250 euro op de begroting voor het hele Springtij.
Dit schooljaar zijn er uitgaven gedaan aan postzegels, kaarten en attenties voor de
vertrekkende MR-leden.
De kosten hiervoor zijn 71,28 euro. Enveloppen en kopieerkosten worden voor de MR niet
apart berekend.

De MR heeft gedurende het schooljaar 2010 – 2011 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
-

Vakantierooster 2011-2012
Schoolgids 2011-2012
Formatieplan 2011-2012
Zorgplan WSNS 2011-2012
Zwemprotocol 2010-2011
Gedragscode Respont
Verandering schooltijden leerlingen

Samenstelling van de MR in het schooljaar 2010 – 2011 was als volgt:
Namens de personeelsgeleding:
Ineke Wijkhuijs
Ineke van Pelt
Saskia Eggermont (secretaris)

Namens de oudergeleding:

Jolanda de Smit
Josephine Kieneker (voorzitter)
Roos Stroo

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.

