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Jaarverslag
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2018 – 2019

Jan van Assema

VOORWOORD

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Hoorn. Deze
stichting bestaat uit twee scholen, Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter. In dit jaarverslag
legt de medezeggenschapsraad verantwoording af voor haar werkzaamheden in het schooljaar 2018 – 2019, zoals
bepaald in artikel 7 van de Wet op de Medezeggenschap.
Het afgelopen schooljaar heeft de medezeggenschapsraad zeven keer vergaderd, waarvan twee keer in een
gezamenlijke vergadering met het toezichthoudend bestuur en beide directeuren.
Aangezien vrijwel de hele medezeggenschapsraad aan het begin van het schooljaar uit nieuwe personen bestond
heeft de medezeggenschapsraad een training MR Start gevolgd bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. In deze training
zijn de basis taken van de Medezeggenschap toegelicht.
Ook is de informatie over de medezeggenschap op de website van de scholen geactualiseerd. Hier is tevens een
overzicht van de vergaderdata en locaties te vinden.
Het afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad ingezet op een verdere professionalisering van medezeggenschap
op beide scholen. De contacten met het toezichthouden bestuur en beide directeuren verlopen op een dusdanige
wijze dat iedereen zijn rol op een goede manier kan vervullen. Waar nodig maken we gebruik van elkaars kennis en
expertise. Door deze open communicatie is een apart overleg tussen medezeggenschapsraad en toezichthoudend
bestuur niet nodig geweest.

Namens de medezeggenschapsraad,
Jan van Assema

Hoorn, 17 -08 -2019
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SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging namens de ouders en een vertegenwoordiging
namens de leerkrachten. Om dat de Stichting Traditionele Vernieuwingsschool Hoorn bestaat uit twee scholen,
Montessorischool de Flierefluiter en Jenaplanschool de Tandem, bestaat de medezeggenschapsraad uit
vertegenwoordiging van beide scholen.
Op dit moment hebben namens het personeel de volgende medewerkers zitting in de medezeggenschapsraad:




Saskia Hendriks, vertegenwoordiging personeel de Tandem
Debby van Weerdenburg, vertegenwoordiging personeel de Flierefluiter
Marjolein Haanstra, vertegenwoordiging personeel de Tandem

Op dit moment is er een plaats vacant voor een vertegenwoordiging namens de personeelsvertegenwoordiging van de
Flierefluiter. Deze vacature is gedurende het schooljaar ontstaan na het vertrek van een van de leerkrachten op de
Flierefluiter, welke zitting had in de medezeggenschapsraad.
Op verzoek van de directie zijn er geen verkiezingen
uitgeschreven om de plaats gedurende het schooljaar in te
vullen. Bij besluiten waarvoor instemming van de
personeelsgeleding nodig was, heeft Debby van
Weerdenburg een aantal collega`s geconsulteerd. Hierbij
fungeerde Marjolein Schulte als schaduw lid om bij
instemmingsrecht mee te kunnen stemmen. Bij aanvang van
het schooljaar 2019 – 2020 zal door de medezeggenschap en
de directie worden bepaald wanneer er verkiezingen worden
uitgeschreven onder de personeelsleden van de Flierefluiter.
Namens de ouders hebben de volgende personen zitting:





Yildiz Jonkers, vertegenwoordiging namen ouders van de Tandem (voorzitter Medezeggenschapsraad)
Jan van Assema, vertegenwoordiging ouders de Flierefluiter (vicevoorzitter Medezeggenschapsraad)
Yolanda van de Klundert, vertegenwoordiging ouders de Tandem (secretaris Medezeggenschapsraad)
Anne Kuipers, vertegenwoordiging ouders de Flierefluiter
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FORMELE OVERLEG MOMENTEN

Naar aanleiding van de, door de medezeggenschapsraad, gevolgde training zijn een aantal basis documenten in de
loop van het schooljaar door het bestuur geactualiseerd en zullen aan het begin van het schooljaar 2019 -2020
worden besproken door de medezeggenschapsraad. Het gaat hierbij om het MR regelement, MR statuut en
Management statuut van de STABOH.
Daarnaast hebben het toezichthouden bestuur, directie en medezeggenschapsraad de agenda`s op elkaar afgestemd.
Ook zijn er afspraken gemaakt over aanlevering van de stukken vanuit het bestuur en directie aan de
medezeggenschapsraad. Daarmee willen de leden van de medezeggenschapsraad voldoende tijd inbouwen om de
stukken te behandelen en eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen bij onderwerpen waarbij de
medezeggenschap volgens de Wet op de Medezeggenschap instemmingsrecht heeft.
Het afgelopen schooljaar heeft de Medezeggenschapsraad over de verschillende onderwerpen gesproken,
geadviseerd en instemming verleend. Het betrof hierbij jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals de schoolgidsen
van zowel de Tandem als de Flierefluiter, de begroting voor het lopende schooljaar en de meerjarenbegroting. Voor
het komende schooljaar 2019-2020 betrof het de vakantieroosters en formatieplannen van beide scholen.
Daarnaast zijn de sociale veiligheidsplannen op de Tandem en de Flierefluiter geactualiseerd en besproken door de
medezeggenschap. In een gezamenlijke vergadering van het toezichthoudend bestuur, directie en
medezeggenschapsraad zijn deze plannen vastgesteld.
Op de Flierefluiter wordt met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 gewerkt met het programma de Vreedzame
School. Daarnaast is op de school het programma M5
geïntroduceerd. Dit programma helpt bij het vergroten van
sociale veiligheid op school. Ook doorbreekt het programma
de anonimiteit rondom pesten door een meldpunt. De
medezeggenschapsraad heeft pas in tweede instantie, na het
verkrijgen van aanvullende informatie, ingestemd met de
introductie van het programma. Daarnaast zijn de MR leden
uit de oudervertegenwoordiging van de Flierefluiter aanwezig
geweest bij de informatieavond voor ouders. Inmiddels staat
er een meldknop voor leerlingen op de website van de school.
Een half jaar na introductie zal de medezeggenschapsraad
geïnformeerd worden over de resultaten.

De Personeelsgeleding in de medezeggenschap heeft ingestemd met een Addendum Arbowet, wel nadat er door de
directeur-bestuurder aanvullende informatie was aangeleverd.
Ook heeft de personeelsgeleding van de Tandem, onder voorbehoud, in gestemd met het werkverdelingsplan op De
Tandem. Voorwaarde aan deze instemming is wel dat het na de zomervakantie nog met alle medewerkers op de
Tandem wordt doorgesproken.
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BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE

Gedurende het schooljaar 2018-2019 heeft er een bezoek plaatsgevonden van de onderwijsinspectie aan de Stichting
Algemeen Bijzonder Onderwijs Hoorn. Een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad heeft gesproken met
Mevrouw drs. H.S. Deelstra en de heer dr. B.F. Milo van de onderwijsinspectie.
In de uitnodiging van de inspectie stonden als specifieke gespreksonderwerpen benoemd:


Zicht krijgen op de kwaliteitszorg van het bestuur, in het bijzonder het functioneren van de beleidscyclus,
vanuit het perspectief van de medezeggenschap.



Zicht krijgen op de kwaliteitscultuur in de organisatie



Zicht krijgen op de positie van de (G)MR en de (werking van de) dialoog met het bestuur.



Zicht krijgen op de relatie van de (G)MR bij achterbannen zoals leerlingen/studenten, ouders/verzorgers en
personeel, als uiting van de betrokkenheid van interne belanghebbenden bij de kwaliteitszorg.



Zicht krijgen op de relatie van de (G)MR met intern toezicht als belangrijke element van verantwoording en
horizontale dialoog.

Het conceptverslag is in een gezamenlijk overleg tussen toezichthoudend bestuur, directie en medezeggenschap
besproken. De medezeggenschapsraad is van mening dat de onderwijsinspectie in de beoordeling van de Flierefluiter
onvoldoende rekening heeft gehouden met de aard van het Montessori onderwijs. Het bestuur heeft dit in een reactie
op het concept rapport aan de inspectie terug gekoppeld.
Daarnaast merkte de inspectie op dat er geen apart overleg is tussen toezichthoudend bestuur en
medezeggenschapsraad aangezien de directie/dagelijks bestuurders altijd aanwezig zijn. Zowel de
medezeggenschapsraad als het toezichthoudend bestuur zijn van mening dat dit vanwege de open en transparante
communicatie tussen de drie partijen niet nodig is. Wel wordt het advies van de inspectie overgenomen en de
mogelijkheid tot overleg zonder aanwezigheid van directie/dagelijks bestuur in de jaarplanning opgenomen.
Verdere resultaten uit dit inspectiebezoek zijn via de reguliere kanalen gedeeld met de ouders op beide scholen.
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INFORMEEL OVERLEG

Naast de formele overleg momenten zijn er ook informele contactmomenten tussen de medezeggenschapsraad en
het toezichthoudend bestuur en de medezeggenschapsraad en de directeuren.
De directeur van de Tandem fungeert, vanuit zijn rol als secretaris, als contactpersoon tussen medezeggenschapsraad
en toezichthoudend bestuur. De voorzitter van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de oudergeleding op de
Tandem. Veel zaken uit de vergaderingen worden daardoor bilateraal toegelicht op deze school.
Op de Flierefluiter heeft de medezeggenschapsraad meegedacht in een aantal zaken waar ze geen formele rol of
wettelijke taak heeft volgens de Wet op de Medezeggenschap.
Op de Flierefluiter kende het schooljaar 2018-2019 een onrustige start. Dit had zijn weerslag op het schoolplein waar
onrust ontstond onder een groep ouders. De medezeggenschapsraad heeft meegedacht hoe het team en de directie
hiermee om konden gaan. In dezelfde periode werd duidelijk dat er nog een leerkracht elders een betrekking had
aanvaard. De directeur heeft de bezetting voor na de kerstvakantie met de vertegenwoordiging uit de oudergeleding
besproken. Ook hierbij heeft de medezeggenschapsraad meegedacht over de communicatie.
Naast het bezoek van de Onderwijsinspectie zijn op beide scholen ook kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder
leerlingen en ouders. Daarnaast heeft de Flierefluiter bezoek gehad van een auditor van de Nederlandse Montessori
Vereniging. De feedback uit al deze onderzoeken worden gebruikt in een verbeterplan. De medezeggenschapsraad
heeft, op verzoek van de directie, deelgenomen aan een gesprek met vertegenwoordiging van het team om te komen
tot een aanzet van een vertaling van verbetersuggesties naar acties.
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