Jaarverslag MR augustus 2013 – augustus 2014
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 2013 - 2014. In deze periode heeft de MR onder meer
de hieronder beschreven punten behandeld.

1. Samenstelling MR
Aan het begin van dit schooljaar zijn een drietal ouders komen kijken in de vergaderingen van
de MR. Ook een personeelslid heeft een paar vergaderingen bijgewoond.
Mevr. Mirjam Janssen en Dhr. Henk Jobse zijn eind van 2013 officieel toegetreden tot de
MR. De MR van “Het Springtij” is hiermee weer voltallig.

2. Passend Onderwijs
Vanaf 10 oktober is er de vereniging Samenwerkingsverbanden Walcheren Primair
Onderwijs. Het bestuur hiervan is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per schoolbestuur
van Walcheren. Er zitten drie mensen in het dagelijks bestuur.
Dit bestuur maakt de vertaalslag van WSNS naar Passend onderwijs.

3. OndersteuningsPlanRaad
Met ingang van 1 januari 2014 is de Voorlopige OndersteuningsPlanRaad (VOPR) omgezet
in een OndersteuningsPlanRaad (OPR). Vanuit de MR van “Het Springtij” heeft Alex Maas,
als lid van de oudergeleding, zitting genomen in deze OPR. Hij is benoemd voor een periode
van 2 jaar.
Voor 1 mei 2014 heeft de OPR ingestemd met het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren (kind op 1). Over een jaar wordt dit
plan geëvalueerd.

4. Formatieplan 2014-2015
Ook afgelopen schooljaar is het aantal kinderen op Het Springtij afgenomen, zowel in
Vlissingen als in Middelburg.
Dit heeft personele consequenties. Leerkrachten mogen gebruik maken van het
overplaatsingsbeleid en kunnen hierdoor een baan binnen stichting Respont behouden.
De scholen binnen Stichting Respont hebben de taakstelling gekregen om zoveel als mogelijk
boventalligheid van personeel te voorkomen.
Ook dit jaar zijn er veranderingen op beide locaties. Eén leerkracht van Het Springtij
Vlissingen is gaan werken op de Odyzee-school in Goes.

5. Schoolgids 2014-2015
De schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 blijft voor het grootste deel ongewijzigd.
In de MR is de verhoging van de schoolreisbijdrage besproken. De MR heeft ingestemd met
een verhoging van 5 euro. Daarbij is de opmerking gemaakt om dit bedrag als maximaal
bedrag te zien en indien mogelijk te streven naar een goedkopere schoolreis.

6. Zwemprotocol
Het zwemprotocol is een onderwerp wat jaarlijks terugkomt binnen de MR. Het protocol
wordt opgesteld door het Vrijburgbad in Vlissingen en wordt aan het begin van het schooljaar
inhoudelijk besproken binnen de MR.
Ook dit jaar was er vanuit de MR de wens om over een aantal zaken in gesprek te gaan met
het zwembad. Ineke Wijkhuijs heeft gesprekken gevoerd met 2 medewerkers van het
zwembad om de zorg om onze leerlingen nog eens extra te verduidelijken. Een prettig gesprek
waarin zaken zijn verduidelijkt en zorgen zijn uitgesproken.
De MR heeft ingestemd met het zwemprotocol als ook het verslag met de aandachtspunten
hierin wordt meegenomen.

7. Financiën
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 een kaartje, postzegels en een MR- borrel. Totale
kosten hiervoor waren 39,74 euro
Ineke Wijkhuijs heeft in Utrecht een studiedag bezocht voor voorzitters van MR-en en
GMR-en. De kosten hiervoor zijn door de GMR betaald.
Ook heeft de MR een abonnement op een maandblad en een lidmaatschap voor de OR. De
kosten hiervoor zijn 160,00 euro per jaar.
Enveloppen en kopieerkosten worden voor de MR niet apart berekend.
Op 4 juli 2014 heeft de MR een afscheids-/welkomsborrel gehouden in Panta Rhei in
Vlissingen. Helaas konden de twee ‘vertrekkende’ leden hierbij niet aanwezig zijn.

Tijdens het schooljaar worden veel stukken ter info of ter kennisgeving ingebracht in de MR.
De onderwerpen “Passend Onderwijs” en “GMR” stonden dit schooljaar ook altijd op de
agenda.
De GMR regelt veel bovenschoolse zaken die eerder vaak door de MR behandeld werden.
De MR stelt het erg op prijs om op de hoogte te blijven en mee te mogen denken met het te
voeren beleid op school.

De MR heeft gedurende het schooljaar 2013 – 2014 instemming verleend met, cq positief
geadviseerd met betrekking tot de volgende voorstellen:
-

Zwemprotocol augustus 2013
Formatieplan 2014-2015
Vakantierooster 2014 -2015
Schoolgids 2014-2015
Zorgplan WSNS 2014-2015

Samenstelling van de MR in het schooljaar 2013 – 2014 was als volgt:
Namens de personeelsgeleding:
Ineke Wijkhuijs (voorzitter)
Ineke van Pelt
Saskia Eggermont (secretaris)

Namens de oudergeleding:

Alex Maas
Mirjam Janssen
Henk Jobse

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 en toe te lichten.

