Jaarverslag Medezeggenschapsraad D.W. van Dam van Brakelschool
Schooljaar 2017 tot en met 2018
De vertegenwoordiging vanuit de ouders bestaat uit:
 Bart Weenink (voorzitter).
 Arie Rietveld (secretaris).
 Anouk Loef.
De vertegenwoordiging vanuit het team bestaat uit:
 Marjan van Dugteren.
 Mariska Valk.
 Leo Weyman (GMR).
De afgevaardigde van het schoolbestuur:
 Marieke Spruijt.
De MR.-leden hadden vijf keer overleg:
 26 september 2017
 6 november 2017
 20 maart 2018
 17 april 2018
 19 juni 2018
Een selectie uit de belangrijkste onderwerpen die in de MR aan de orde zijn geweest:

Samenstelling en rolverdeling MR
In het kader van de MR-verkiezingen hadden zich twee kandidaten gemeld:
 Arie Rietveld
 Catelijne Woollam.
Arie is benoemd tot MR-lid. Catelijne neemt deel aan het GMR. De rolverdeling binnen de MR is: Bart
treedt op als voorzitter en Arie als secretaris en Anouk als lid.
Aan het einde van deze schoolperiode heeft Leo een functie op de Stroomm-vestiging Lispeltuut in
Hedel geaccepteerd. Vanwege verhuizing kan Catelijne niet meer deelnemen aan de GMR van
Stroomm. Tijdens de eerste vergadering van het komende schooljaar, op 18 september 2018, worden
over de invulling van deze vacatures binnen de MR afspraken gemaakt.

De toekomst van de DW van Dam van Brakelschool .
De MR is geïnformeerd over de plannen omtrent nieuwbouw van een eventuele multifunctionele
accommodatie in Brakel. Deze accommodatie is bedoeld voor de huisvesting van o.a. de openbare en
christelijke basisscholen in Brakel, de voetbalverenigingen Brakel en Zuilichem en voor andere
functies. In overleg met de betrokken partijen en de gemeente Zaltbommel is een
haalbaarheidsonderzoek met een financiële paragraaf uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn in juni
2018 voor bestuurlijke besluitvorming aan de gemeente Zaltbommel aangeboden. Als het plan niet
doorgaat, dan zal in 2022 worden gekeken naar renovatie van het huidige schoolgebouw. De MR
wacht deze besluitvorming en verdere berichtgeving af.

Tevredenheidsonderzoek
De MR heeft het tevredenheidsonderzoek besproken. Het betrof een omvangrijk rapport, De MR miste
hierin vooral heldere conclusies. Vanuit het MT van Stroomm bestaat de wens om de volgende keer
schoolspecifiek te kijken. Wat wil je op schoolniveau weten? Verder was de formulering van de
vragenlijsten voor kinderen te moeilijk.

Vakantierooster
De MR heeft over het vakantierooster voor de periode 2018 -2019 een positief advies afgegeven.
In het rooster zijn twee studiedagen niet ingepland. Verder is geen sprake van koppeling met het
vakantierooster van de christelijke school. De MR heeft geadviseerd om een nog niet ingeplande dag
een keer in te zetten voor een lang weekend.

1

Sociaal veiligheidsplan
Tijdens de schoolperiode was het sociaal veiligheidsplan een vast gespreksonderwerp. Geconstateerd
is dat het hier gaat om een verzameling van protocollen, afspraken en beleidsdocumenten op het
gebied van gezondheid, veiligheid, welzijn e.d. Het onderdeel ‘schorsing‘ heeft als eerste onderdeel
een update gekregen. Deze update bestaat uit een schema met een heldere toelichting daarop. De
MR heeft hiermee ingestemd. Er is afgesproken dat andere relevante onderdelen gefaseerd een
update krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan school- en gedragsregels. Dit moet uiteindelijk leiden tot
één geactualiseerd veiligheidsplan. Het schoolteam bekijkt hoe het verdere traject, incl.
prioriteitstelling en planning, wordt opgepakt. Het voorgaande en de resultaten hiervan worden met de
MR teruggekoppeld. De MR is zich ervan bewust dat het plan onderhevig is aan wijzigingen en
updates. Door de actualiteit kunnen ook nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het roken op het schoolplein, gezonde traktaties e.d. Het gaat om een belangrijk
onderwerp. Daarom wordt het sociaal veiligheidsplan als vast gespreksonderwerp op de MR-agenda
voor het komende schooljaar geplaatst.

Verkeersveiligheid
De gemeente Zaltbommel vindt een oversteekplaats met verkeerslichten bij de Burgemeester Posweg
te kostbaar. Het aanbrengen van drempels is ook niet haalbaar. Dit vanwege eventuele schade door
verkeerstrillingen aan woningen. Er is tijdelijk een snelheidsmeter geplaatst, maar deze is weer
weggehaald. De beste optie lijkt de inzet van verkeerregelaars vanuit de gemeente. De gemeente
heeft echter laten weten dat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn. In overleg met ouders zijn wel
ludieke acties gehouden, om automobilisten erop te wijzen dat de school weer is begonnen.
Verkeersveiligheid rondom de school blijft voor de MR een vast aandachtspunt.

PR-plan en -kalender
De MR heef een opzet voor een PR-plan en -kalender besproken. Hierbij is geconstateerd dat nu
geen PR-commissie actief is. De MR adviseert dan ook dit onderdeel vorm te geven en actueel te
houden. Het doel hiervan is o.a. het aantrekken van nieuwe leerlingen en het verbeteren van het
imago van het openbaar onderwijs en de school zelf. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: wat wil je
uitdragen, wat is de rol van de ouders (ambassadeurs) en wat is de gedachte in aanloop naar de
nieuwe schoolaccommodatie. Er is afgesproken, dat het team zich komend schooljaar hierover gaat
buigen. Het gaat daarbij niet alleen om het doel, maar ook om de strategie, uitvoering en middelen. De
nieuwbouw van de schoolaccommodatie is een goede aanleiding voor het opzetten van een PRstrategie. Vanuit Stroomm wordt hiervoor budget beschikbaar gesteld. Het PR-plan is een belangrijk
onderwerp. Daarom blijft dit voor het komende schooljaar een vast agendapunt.

Aanpassen statuten MR
Het actualiseren van de MR-statuten en het huishoudelijk reglement moet nog worden uitgevoerd. Dit
is een actiepunt voor het komende schooljaar.

Formatie
De MR is geïnformeerd over de formatie, de klassenindeling en de inzet van middelen m.b.t. het
werkdrukakkoord. De formatie blijft zoals hij was. De school heeft twee toeslagen gekregen; vanuit het
werkdrukakkoord en de kleine scholen toeslag. Er is gekozen om de toeslagen in te zetten in de vorm
van meer handen in de klas.
In de praktijk ziet het er als volgt uit:
 Groep 1, 2 en 3: Mariska, met ondersteuning van Meta.
 Groep 4 en 5: Luuk ( 4 dagen) en Linda (via de invalpoule)
 Groep 6: Sanne
 Groep 7 en 8: vacature, tijdelijke invulling door Pieter met ondersteuning van Annemarie.

Begroting
De MR heeft de begroting besproken. Hierbij is vanuit de MR gewezen op de eventuele
mogelijkheden van collectieve inkoop. Dit kan in sommige gevallen wellicht leiden tot lagere kosten.
De voorliggende begroting had de instemming van het bestuur en raad van toezicht.
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GMR
De MR’en van alle basisscholen van Stroomm zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor
de meerderheid van de scholen, zoals bijv. het meerjarig financieel beleid en de
samenstelling van de formatie van personeel. De belangrijkste onderwerpen die tijdens het afgelopen
schooljaar bij de GMR aan de orde zijn gekomen.
- Een evaluatie van de nieuwe werkwijze van de GMR.
- Via de website van Stroomm een portal voor toegang tot alle informatie van de GMR.
- De werkdruk en de aanpak hiervan.
Binnen de verschillende themaraden zijn vacatures ontstaan. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
is hier meer duidelijkheid over. Er wordt geprobeerd vanuit de MR hieraan invulling te geven. Catelijne
heeft deelgenomen aan de themaraad ‘Financiën’.

Aandachtspunten voor het komende schooljaar
-

Tijdelijke situatie groep 7/8 en invulling vacature.
Invulling vacatures MR en GMR na vertrek Leo en Catelijne.
Toekomstige huisvesting school.
Pilot roosterwijziging en verkorten pauze.
Uitwerking sociaal veiligheidsplan.
Uitwerking PR-plan.
Verkeersveiligheid rondom school.
Aanpassen statuten MR.

Vragen?
Heeft u vragen, extra aandachtspunten en/of ideeën? Neemt u dan contact op met de MR. U kunt
mailen naar MR@obsbrakel.nl.
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