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Voorwoord 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Zuidster in het schooljaar 2016-2017. De rol 
van de MR is toezicht houden op het beleid van de school, de totstandkoming van nieuw 
beleid en de uitvoering van dit beleid in de praktijk. De MR bestaat uit een oudergeleding en 
een docentgeleding. De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en 
natuurlijk de kinderen.  
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1. Algemeen 

1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding 

De MR bestond het afgelopen schooljaar uit 2 ouder- en 2 personeelsleden. De zittingstermijn 
van een MR-lid is 4 jaar. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de MR kan iedere ouder 
met een kind op deze school of personeelslid zichzelf kandidaat stellen. Bij meerdere 
aanmeldingen voor één vacature, worden verkiezingen gehouden waarbij degene met de 
meeste stemmen tot MR-lid wordt benoemd. De bezetting van de MR was in 2016-2017 
compleet en dit betekent dat er 4 personen zitting hadden.  
 
Oudergeleding:  
Martijn Bomgaars 
Sikke Visser 
 
Personeelsgeleding  
Erna Tilstra 
Anneke van Dijk 
 

1.2. Taakverdeling 

Voorzitter: Martijn Bomgaars 
Secretaris/vicevoorzitter: Sikke Visser 
 

1.3. Vergaderfrequentie 

In het schooljaar 2016 - 2017 heeft de MR 6 keer vergaderd. Bij deze vergaderingen was de 
directie deels aanwezig om toelichting te geven op vragen van de MR of ter verduidelijking 
van beleidsdocumentatie en lopende vraagstukken. Tussendoor heeft de voorzitter meerdere 
malen informeel overleg gehad met de directie van De Zuidster. Tevens heeft MR zitting 
genomen in de werkgroep andere lestijden 
 
Vergaderdata:  
31 oktober 2016 
12 december 2016 
30 januari 2017 
20 maart 2017 
8 mei 2017 
19 juni 2017 
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1.4. Communicatie 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door ouders en personeel 
bijgewoond worden. De agenda is niet van te voren publiek gemaakt, maar was opvraagbaar 
bij leden van de MR. De notulen van de MR vergaderingen zijn, nadat deze waren vastgesteld 
in de volgende vergadering, opvraagbaar geweest bij de leden van de MR en ter informatie 
doorgestuurd naar het personeel van de Zuidster. Het jaarverslag wordt op de website van 
school gepubliceerd. Daarnaast is er gecommuniceerd middels een “Update” namens de MR 
of middels de nieuwsfits van De Zuidster.  
 
Mailadres: mr@cbsdezuidster.nl of mrzuidster@gmail.com  
  

mailto:mr@cbsdezuidster.nl
mailto:mrzuidster@gmail.com
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2. Speerpunten 2016 - 2017 

De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 de volgende speerpunten gesteld: 

 Monitoren status invoering andere schooltijden 

 Het volgen van het beleid van de school en managementteam (MT) 
o Schoolondersteuningsprofiel passend onderwijs (SOP) 
o Begroting 
o Taakbeleid 
o Veiligheid rond de school 
o Huisvesting 
o Plan andere schooltijden 

 Communicatie/Visie/profiel van De Zuidster 
 Kwaliteitsenquête ouders en kinderen 

 Samenstelling MR en Scholing MR 
 
In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreider in gegaan op deze speerpunten. 
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3. Werkzaamheden in 2016 - 2017 

De werkzaamheden worden aan de hand van de speerpunten uit het vorige hoofdstuk 
besproken, aangevuld met andere zaken welke dit jaar aan bod kwamen.  
 

3.1. Monitoren status andere schooltijden 

Dit was het belangrijkste agendapunt van het afgelopen schooljaar. Het gehele schooljaar is 

dit een vast agendapunt geweest. Naast het monitoren van dit proces en het geven van 

advies is de MR direct betrokken geweest bij de werkgroep andere lestijden. De MR heeft 

naast een adviserende rol tevens instemmingsbevoegdheid op de praktische invoering van 

de pauzes (docentgeleding) en de gewijzigde lestijden (oudergeleding) in paragraaf 3.2 vindt 

u hierover verdere details. 

3.2 Het volgen van het beleid van de school en het managementteam (MT) 

Dit is met name gebeurd door de behandeling van de beleidsstukken in de MR-vergaderingen.  
Een aantal stukken werd ter instemming voorgelegd aan de MR, de rest van de stukken ter 
informatie of voor advies. De volgende stukken zijn behandeld: 

Beleidsdocument Recht  

Schoolondersteunings
profiel  passend 
onderwijs (SOP) 
 
 
 

advies Het schoolondersteuningsplan is een langlopend dossier. De 
MR heeft de afgelopen 2 jaar vele concepten voorbij zien 
komen. De MR is van mening dat Vivente hier  niet een 
duidelijk beleid in voert. De MR heeft daarom in februari 
besloten het SOP vooralsnog niet meer op de agenda te 
plaatsen totdat er een concreet plan voor de Zuidster is. 

Andere schooltijden Instem
ming 

De MR heeft besloten in te stemmen met de voorgestelde 
invoering van het continurooster. Dit voorstel gaat uit van   4 
gelijke lesdagen en daarbij de woensdagmiddag vrij. De 
belangrijkste reden om als MR in te stemmen met dit voorstel 
is de zorgvuldig uitgevoerde enquête. Uit deze enquête blijkt 
een duidelijke meerderheid van de deelgenomen ouders voor 
de invoering van een continurooster conform boven 
beschreven model. Daarnaast is er een werkgroep door de 
Zuidster in het leven geroepen waarin ouders, docenten en de 
MR betrokken zijn geweest bij de verdere ontwikkeling van de 
planvorming voor dit continurooster. 
De MR heeft in eerste instantie niet ingestemd met de 
uitvoering van het continurooster. De MR had een aantal 
punten van aandacht m.b.t. de concrete uitvoering van het 
continurooster. Ten slotte heeft de MR geadviseerd 
duidelijker te communiceren over de implementatie. 
Daarnaast is het lang niet duidelijk geweest hoe de inrichting 
van de pauzes vorm gaat krijgen. In de vergadering van 19 juni 
is de gewenste duidelijkheid verkregen en heeft de MR 
ingestemd met de praktische invoering van het 
continurooster. 
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Begroting Advies De begroting voor 2017 bleek een klein tekort te 
bevatten. De begroting is door Vivente goedgekeurd.  

Taakbeleid en 
formatie 

Instem
ming 

De teruglopend leerlingen aantal krimpt tevens de 
formatie van het aantal medewerkers voor het komende 
schooljaar. Huidige status van totaal 9,19 fte naar 8,8 fte. 
Totaal lesgevend van 7,9 fte naar 7,6 fte Door een 
leerkrachtondersteuner (vaak wel PABO diploma) in te 
zetten kan met minder middelen meer lesgevend 
personeel voor de groepen blijven staan. Een 
leerkrachtondersteuner mag een groep overnemen als 
dat nodig is. Leerkrachtondersteuner heeft meer 
bevoegdheden t.o.v. een onderwijsassistent. Elke 
combigroep krijgt een vaste leerkracht met een 
leerkrachtondersteuner die flexibel inzetbaar is. IB uren 
gaan voor komend jaar iets minder geworden, de IB’er 
kan eventueel met tijdelijke uitbreiding meer ingezet 
worden. MR heeft ingestemd met dit voorstel 

Veiligheid rond de 
school 

Advies De MR heeft naar aanleiding van de soms gevaarlijke 
situaties bij de ingang van de onderbouw advies gegeven 
over een andere en veiligere oplossing waarbij de ingang 
aan de kant van het park als hoofdingang gebruikt gaat 
worden en er op het plein ruimte voor ouders gemaakt 
kan worden om de kinderen op te halen . 

   

3.3  Overige besproken punten 

-Externe communicatie, website en zichtbaarheid in Zwolle-Zuid 
-Analyse en advies op basis van resultaten kwaliteitsenquête ouders en kinderen 

Een belangrijk punt van aandacht vanuit de enquête was in brede zin de communicatie over 
schoolzaken en soms issues binnen de school naar ouders toe.  

-Communicatie vanuit De Zuidster richting ouders omtrent invoering continuroosters 
-Pestbeleid de Zuidster 
-Hoe meer leerlingen te binden aan de Zuidster 
-De MR is direct betrokken bij organisatie aftrap schooljaar 2017-2018 
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3.4 Samenstelling en Scholing MR 

De termijnen van Marting Bomgaars en Sikke Visser lopen dit schooljaar af. Martijn Bomgaars stopt 

na dit schooljaar. Sikke Visser blijft nog een termijn aan en neemt de rol van voorzitter over van 

Martijn Bomgaars. De ontstane vacature in de oudergeleding is ingevuld door Bertie de Boer. 

Daarnaast neemt Annieke Schipper namens De Zuidster zitting in de GMR. Het afgelopen jaar is De 

Zuidster daar niet in vertegenwoordigd geweest. Voor het komende schooljaar zal de 

vergaderagenda van de MR afgestemd worden op die van de GMR. 
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4. Aandachtspunten voor 2017-2018 

Voor het komende schooljaar staan de volgende onderwerpen in de schijnwerpers: 

 Monitoren invoering Continurooster 

 Externe communicatie en afname leerlingenaantal 

 Evaluatie pestbeleid 

 Begroting 

 Taakbeleid 
  
Mocht u onderwerpen missen, laat dit dan weten aan de MR middels een e-mail of spreek 
even één van de MR leden aan (in de laatste paragraaf vindt u een overzicht van de huidige 
MR leden. 
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5. Tot slot  

Het afgelopen schooljaar stond vooral in het teken van de invoering van een continurooster 

op de Zuidster.  In het nieuwe school jaar zal de MR zich verder gaan buigen over de eerder 

genoemde aandachtspunten. Wederom zal het continurooster een belangrijk punt op de 

agenda zijn. Daarnaast willen we samen met Marianne Westerman gaan kijken hoe meer 

leerlingen naar de Zuidster te trekken. Het ligt verder in onze bedoeling dat wij ouders via de 

nieuwe website en de app van school op de hoogte gaan houden van hetgeen binnen de MR 

besproken wordt. Denkt u als ouder dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR 

moet komen of zou u graag een vergadering bij willen wonen, dan horen wij dat graag van u! 

De MR ziet er naar uit  het komende jaar op een kritische maar opbouwende wijze een 

bijdrage te leveren aan het laten “stralen” van deze mooie school in het hart van Zwolle-

Zuid. 

 

Namens de MR van de Zuidster, 

 

Sikke Visser 


