Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2012-2013
R.K. Basisschool St. Bonifatius Sneek
Inleiding
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat ouders/verzorgers en
leerkrachten inspraak hebben op het beleid en de keuzes die door een school worden
gemaakt. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Ouders/verzorgers en
leerkrachten vormen de achterban van de MR. De belangen van deze achterban vormen
de leidraad voor de werkzaamheden van de MR en voor het beoordelen van de
(beleids)voornemens van de directie. Via dit jaarverslag legt de MR verantwoording af
over haar werkzaamheden tijdens het schooljaar 2012-2013.

Taken
De MR praat mee over de meest uiteenlopende onderwerpen en mag de directie
ongevraagd advies geven. Daarnaast heeft de MR met betrekking tot bepaalde
onderwerpen instemmings- en adviesrecht. Het gaat dan vooral over onderwerpen die
ouders/verzorgers of leerkrachten direct aangaan zoals het schoolplan, het
vakantierooster, het vaststellen van schooltijden, het formatieplan, het personeelsbeleid
enz. De MR beoordeelt vanuit haar eigen expertise (beleids)voornemens van de directie
en neemt een eigen standpunt in ten opzichte van de (beleids)voornemens van de
directie. Daarbij staan de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs centraal. Alvorens
een standpunt wordt ingenomen, vindt overleg met de directie plaats.
In het MR reglement van de Bisschop Möller Stichting (BMS), dd. 30 januari 2008, is
door het bestuur en de MR hun visie op medezeggenschap vastgelegd en zijn concrete
afspraken gemaakt over communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan
alle bij de school betrokken personen. Het Huishoudelijk Reglement van de MR (dd. 15
februari 2010) geeft de beschrijving van de interne organisatie en afspraken binnen de
MR.

Personele ontwikkelingen
Tijdens het schooljaar 2012-2013 hadden de volgende personen zitting in de MR:
Oudergeleding
Robert Minnesma (voorzitter)
Jantine Slippens (vice-voorzitter, penningmeester)
Ester Dubbeling
Doetie Visser
Personeelsgeleding
Margreet Jeurink
Petra Vinckemöller (secretaris)
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Geertje de Walle
Nelleke van der Zee
Het bevoegd gezag werd tijdens de overlegvergaderingen vertegenwoordigd door
Clemens van der Zwet, directeur/schoolleider van de Bonifatiusschool.

Vergaderingen
De MR heeft tijdens het schooljaar 2012-2013 6x vergaderd. Ter toelichting van
(beleids)voornemens is het bevoegd gezag een deel van de vergadering aanwezig. De
vergaderingen hebben afwisselend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond plaatsgevonden van 19.30 tot 21.30 uur. De MR maakt gebruik van een
jaarplanner. Hierin is globaal vastgelegd met welke onderwerpen de MR zich gedurende
het schooljaar bezighoudt. De notulen werden verzorgd door dhr. Jan Matser (ouder).

Onderwerpen
Managementrapportage
De MR heeft 2x tijdens het schooljaar de meest actuele managementrapportage met de
directie uitgebreid besproken. Aandachtspunten waren de huisvesting i.v.m. het almaar
groeien van het aantal leerlingen en de werkdruk bij leerkrachten. Dit laatste komt ook
naar voren in de RIE. N.a.v. de 2e managementrapportage heeft de MR vragen gesteld
over de verdubbeling van energielasten en de manier waarop het imago van de school
wordt gemeten.
Schooljaarverslag 2011/2012
Het schooljaarverslag is in de MR besproken. Het verslag was duidelijk en de MR heeft
geen nadere adviezen gegeven.
GMR enquête
In oktober 2012 heeft de GMR middels een enquête bij de MR’s van de BMS
geïnventariseerd welke impact de bezuinigingen hebben op school op het gebied van
personele formatie, op klassenniveau en op schoolniveau. Daarnaast heeft de MR zijn
mening gegeven over de huidige stand van zaken t.a.v. bezuinigingen, boventalligheid en
investeringen. Aanvullend is door de MR beschreven hoe de vervanging van
leerkrachten verloopt en tegen welke zaken we op school aanlopen.
Begroting 2013
De MR heeft positief geadviseerd over de begroting. Aandachtspunt blijft het krappe
tijdspad vanuit de BMS waardoor de betrokkenheid van de MR bij het
begrotingsvraagstuk minimaal is.
Schooljaarplan 2012/2013
Het schooljaarplan is besproken. Dit is door het managementteam (MT) opgesteld op
basis van het vierjarig schoolplan. Een nieuw punt dat is toegevoegd aan het
schooljaarplan is sponsoring. De MR staat positief tegenover het werven van sponsoren,
zolang dit volgens de regels, die zijn vastgelegd in het convenant, gebeurt en
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belangenverstrengeling wordt voorkomen. Tijdens het schooljaar heeft de directeur de
MR op gezette tijden op de hoogte gehouden van de voortgang t.a.v. de uitvoering van
het schooljaarplan middels de School Monitor.
Verkeerssituatie/aanpassing kruispunt Leeuwarderweg
Een geleding van de MR heeft de informatiebijeenkomst over het nieuwe verkeersplan
bijgewoond in het Bonifatiushuis. Zorgen rond het veilig kunnen oversteken, mochten er
in de toekomst geen verkeerslichten en geen zebrapad meer aanwezig zijn, werden
nadrukkelijk richting de vertegenwoordiging van de gemeente uitgesproken.
Tussenschoolse opvang
De MR heeft signalen gekregen dat de tussenschoolse opvang (TSO) niet geheel naar
wens verloopt. De knelpunten zijn met de directie besproken en ook evaluatie van
aanpassingen in de TSO is aan bod gekomen. De MR heeft instemming verleend aan de
directie om voor 1 jaar de TSO door de stichting CAJAS te laten verzorgen.
Passend Onderwijs
De MR is geïnformeerd over het stappenplan en tijdschema om te komen tot Passend
Onderwijs binnen het samenwerkingsverband van de Bonifatiusschool (i.e. Friesland
breed). De kern van het nieuwe wetsvoorstel, dat is aangenomen in de Eerste Kamer, is
de invoering van zorgplicht per 1 augustus 2014. Dit betekent dat het schoolbestuur
samen met andere schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband de
verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden.
Elke school dient een schoolondersteuningsprofiel te maken. De blauwdruk voor het
ondersteuningsprofiel is in het team besproken. Het ondersteuningsprofiel van de
Bonifatiusschool richt zich op het gebied van hoogbegaafdheid en ernstige
leerproblematiek/dyslexie. Op basis van de schoolondersteuningsprofielen kan het
samenwerkingsverband een goed en realistisch ondersteuningsplan opstellen. De
middelen voor extra ondersteuning worden toegekend aan de
samenwerkingsverbanden. De schoolbesturen die het samenwerkingsverband vormen,
bepalen vervolgens hoe deze middelen worden ingezet en verdeeld. Bezorgdheid van de
MR of er voldoende mankracht, expertise en middelen zijn binnen de Bonifatiusschool
om elk kind Passend Onderwijs te bieden, is met de directie besproken. De MR zal in het
najaar 2013, wanneer de rapportage voor heel Friesland beschikbaar komt, advies
moeten uitbrengen.
Protocol Medicijnverstrekking
Op verzoek van de MR heeft de school een protocol Medicijnverstrekking opgesteld. De
MR heeft instemming verleend aan het protocol.
Communicatie rondom buitenschoolse activiteiten
Het staat ouders vrij om iets te organiseren en daar kinderen van de school voor uit te
nodigen. Wanneer er echter promotie via schoolmedia plaatsvindt, moet naar mening
van de MR volstrekt duidelijk gecommuniceerd worden dat het een buitenschoolse
activiteit betreft die plaatsvindt buiten de verantwoordelijkheid van de school.
Verruwing gedrag
Langzaamaan is verruwing van gedrag de Bonifatiusschool binnengeslopen. Het betreft
o.a. brutaal gedrag van leerlingen en disrespect van zowel leerlingen als ouders. De MR
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heeft dit thema uitgebreid met de directie besproken. In de schoolgids staan regels
vermeld over omgangsvormen. Kinderen schorsen kan alleen na goedkeuring van het
bestuur van de BMS. De MR onderschrijft de strategie van de directeur om bij problemen
direct actie te ondernemen.
Schoolgids 2013/2014
De MR heeft advies uitgebracht over het sterker naar voren brengen wat de
omgangsregels zijn op de Bonifatiusschool en hoe omgegaan wordt met pesten.
Huisvesting
De Bonifatiusschool blijft groeien. De MR is regelmatig op de hoogte gesteld van de
plannen voor huisvesting op langere termijn.
Vakantierooster 2013-2014
De MR heeft positief geadviseerd t.a.v. het concept voorstel vakantierooster 2013-2014.
Andere tijden
Jantine Slippens en Ester Dubbeling hebben de MR vertegenwoordigd in de Stuurgroep
Andere Tijden. Halverwege oktober 2012 heeft Doetie Visser de plaats van
laatstgenoemde in de Stuurgroep overgenomen. Eind maart 2013 heeft een eerste korte
evaluatie van de nieuwe schooltijden door de Stuurgroep Andere Tijden middels een
enquête plaatsgevonden. De enquête was gericht op de thema’s: voldoende tijd om te
eten, vermoeidheid, rust in de schooldagen en hygiëne. De MR heeft vooraf ingestemd
met de opgestelde enquête. De resultaten van de enquête zijn in de MR met de directeur
besproken.
Tien minuten gesprekken
De 10-minutengesprekken zijn met ingang van het continurooster verplaatst naar de
middag, met name om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. De MR is geïnformeerd
over de evaluatie die binnen het team heeft plaatsgevonden. Voor een aantal ouders was
het onmogelijk om op een middag te komen. De leerkrachten hebben dit flexibel
opgelost. In de toekomst zullen gesprekken gepland worden op middagen verspreid
over 2 weken i.p.v. binnen 1 week. Wanneer ouders aangeven dat de geboden
mogelijkheden niet lukken, is in overleg met de leerkracht een ander tijdstip mogelijk.
De MR vindt dat deze werkwijze voldoende mogelijkheden biedt om tot een planning
van de 10-minutengesprekken te komen waarover zowel ouders als leerkrachten
tevreden zijn.
Werving nieuwe MR leden
Robert Minnesma en Jantine Slippens stoppen per juni 2013. Na een oproep in het
informatiebulletin hebben zich 2 ouders aangemeld. Het was derhalve niet nodig om
verkiezingen uit te schrijven. Nelleke van der Zee stopt ook per juni 2013. Zij zal
vervangen worden door de volgende leerkracht op de lijst.
Concept schooljaarplan 2013/2014
De MR heeft aangegeven dat op 2 plaatsen doelen ontbreken, een beheerder voor ICT
gewenst is en dat duidelijk aangegeven dient te worden dat het team afspraken heeft
gemaakt over de omgangsregels. Na aanpassing van deze punten heeft de MR
instemming verleend aan het schooljaarplan.
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