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MR-JAARVERSLAG 2017/2018 
 
 
Inleiding 
Op 1 juli 2018 heeft de Medezeggenschapsraad (hierna te noemen MR) van cbs It Harspit ingestemd 
met het Medezeggenschapsreglement cbs It Harspit. Hierbij is aangegeven dat het betreffende 
reglement voor de MR van cbs It Harspit op 1 september 2018 in werking treedt. In artikel 22 lid 1 
van het Medezeggenschapsreglement is opgenomen dat de MR jaarlijks een verslag opstelt van de 
werkzaamheden die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. Ondanks dat het 
Medezeggenschapsreglement op 1 september 2018 in werking treedt, wordt met dit document al 
voor het schooljaar 2017/2018 gehoor gegeven aan artikel 22 en verslag gelegd van de 
werkzaamheden, die door de MR het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. 
 
Jaarverslag 
Tijdens het schooljaar 2017/2018 heeft de MR 5 keer vergaderd. Er stonden 6 vergaderingen 
gepland, maar door andere verplichtingen heeft de MR-vergadering op 11 december 2017 niet 
plaatsgevonden. De andere vergaderingen hebben plaatsgevonden op 18 september 2017, 6 
november 2017, 5 maart 2018, 16 april 2018 en 28 mei 2018. In dit jaarverslag zal in grote lijnen 
chronologisch worden aangegeven wat tijdens deze MR-vergaderingen is besproken en besloten. 
 
MR-vergadering 18 september 2017 
Aanwezig: Antina de Boer, Boy Bruno, Boukje de Jager, Bernardus Hoogland en Klaas Jan Visser  
(2de helft van de MR-vergadering). 
- Bij de mededelingen wordt aangegeven dat juf Lysbeth nog afwezig is. In goed overleg zal 

worden afgestemd op welke wijze juf Lysbeth weer kan beginnen met het lesgeven. 
- Vervolgens worden de notulen van de MR-vergadering van 22 mei 2017 zonder wijzigingen 

vastgesteld. Tevens zijn de afgesproken acties en de stand van zaken ervan tijdens de MR-
vergadering van 22 mei 2017 doorgenomen. 

- Bij agendapunt 5 worden de agenda van de OR-vergadering van 18 september 20017 en de 
notulen van de OR-vergadering van 22 mei 2017 ter kennisgeving aangenomen. 

- In de GMR-notulen wordt het voorstel gedaan om binnen de stichting te werken met een 
standaard MR-reglement. De MR-leden zullen reageren op het voorstel van de GMR. 

- Antoinette Busch geeft aan te stoppen al MR-lid. De voorzitter zal een ouder benaderen om 
Antoinette op te volgen als MR-lid (oudergeleding). 

- De directeur schuift aan bij de MR-vergadering. Hij geeft aan dat de stakingsdatum voor de 
leerkrachten staat gepland op 5 oktober 2017. Het team besluit zelf wat ze doen op de 
stakingsdag. De directeur zal de leerlingen en ouders tijdig op de hoogte stellen van de 
stakingsdag. Voorts brengt de directeur de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ter sprake. 
Juf Sietske zal het plan van aanpak evalueren, waarna de vervolgacties worden bepaald en de 
update van de RI&E door de MR wordt behandeld. Tot slot geeft de directeur aan dat tijdens de 
volgende MR-vergadering de begroting van 2018 zal worden besproken. 

- De volgende MR-vergadering staat gepland op 6 november 2011. 
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MR-vergadering 6 november 2011 
Aanwezig: Antina de Boer, Boy Bruno, Boukje de Jager, Jildau van der Berg, Bernardus Hoogland, 
Joop Fortuin (agendapunt 6) en Klaas Jan Visser (2de helft van de MR-vergadering). 
- Aan het begin van de vergadering wordt Jildau van der Berg van harte welkom geheten als 

potentieel nieuw MR-lid (oudergeleding). 
- Bij de mededelingen wordt aangegeven dat voor nieuwe MR-leden een basiscursus wordt 

gegeven op 16 november 2017. Deze datum komt niet goed uit, geïnformeerd zal worden naar 
andere data voor de cursus. In relatie tot het teruglopen van het leerlingenaantal op de 
basisschool de aankomende jaren, wordt de vraag gesteld hoe dit zich verhoudt met het 
schoolkamp en de musical. Dit onderwerp komt ook op de agenda van de OR. De MR zal erover 
nadenken hoe hiermee om te gaan. De nieuwsbrief ‘Ouders van waarde’ wordt doorgenomen. 
Hierin staan nuttige onderwerpen voor de leerkrachten. In een e-mail van de OR wordt de vraag 
gesteld of door moet worden gegaan met de jaarlijkse ouderavond. Deze staat voor het 
schooljaar 2017/2018 nog niet ingepland. In eerste wordt nog even afwacht welke onderwerpen 
eventueel worden aangedragen. 

- Vervolgens worden de notulen van de MR-vergadering op 18 september 2017 zonder 
opmerkingen en/of aanvullingen vastgesteld. 

- De voorzitter van stichting Palludara, Joop Fortuin, schuift aan en informeert de MR over het 
stappenplan en de procedure om te komen tot een nieuwe directeur voor cbs It Harspit. Klaas 
Jan Visser heeft namelijk aangeven dat hij vanaf 1 januari 2018 directeur wordt van basisschool 
Juliana in Sneek. 

- Wat de betreft de onderwerpen van de GMR wordt aangegeven dat de notulen van de 
vergaderingen lang op zich laten wachten. Het duurt lang voordat deze naar de MR-en van 
stichting Palludara worden gestuurd. 

- Er wordt kort stilgestaan bij het uniforme MR-reglement voor de MR-en van de stichting. In het 
reglement zijn enkele opmerkingen geplaatst. Het is een algemeen document, dat een 
afzonderlijke MR op praktische wijze op ‘maat kan snijden’. Inhoudelijk wordt hierop 
teruggekomen. 

- De CVO/Palludara nieuwsbrief wordt doorgenomen en ter kennisgeving aangenomen. Wat 
betreft het onderzoek naar de fusie tussen het CVO en Palludara worden hoofdzakelijk 
voordelen aangedragen. Opgemerkt wordt dat er vast ook nadelen zijn. 

- De directeur licht de begroting over 2018 toe. Deze is duidelijk en de MR stemt ermee in. Voorts 
geeft de directeur aan dat de OR inmiddels een stichting is geworden. De OR zal beoordelen 
welke gevolgen dit eventueel heeft voor het OR-reglement. Een verplichte kascontrole tijdens 
de ouderavond is bijvoorbeeld niet meer verplicht. 

- Tijdens de rondvraag geeft Jildau van der Berg aan dat zij de functie als MR-lid (oudergeleding) 
wel ziet zitten. De andere MR-leden zijn hier bijzonder tevreden mee! 

- De volgende MR-vergadering staat gepland op maandag 11 december 2017. 
 
MR-vergadering 11 december 2017 
Door andere verplichtingen van meerdere MR-leden is besloten om de MR-vergadering op maandag 
11 december 2017 te annuleren. De onderwerpen voor deze vergadering worden doorgeschoven 
naar de MR-vergadering op maandag 5 maart 2018. 
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MR-vergadering 5 maart 2018 
Aanwezig: Antina de Boer, Boy Bruno, Boukje de Jager, Jildau van der Berg, Bernardus Hoogland en 
Sybolt Kuipers (2de helft van de MR-vergadering). 
- Agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. 
- Bij de mededelingen wordt het Magazine ‘Thuis & School’, nummer 6 van 2017 doorgenomen. 

Tevens passeert de nieuwsbrief CVO Palludara van 15 december 2017 de revue. Boy deelt hierbij 
zijn ervaringen vanuit de pilotgroep. Vanuit de GMR is een uitnodiging voor de resonansavond 
op dinsdag 27 maart 2018 bij de Johannes Postschool ontvangen. Jildau biedt aan om hiernaar 
toe te gaan. Boy en/of Boukje sluiten hier eventueel bij aan. Vanuit het team wordt aangegeven 
dat zij positief zijn over de start van de nieuwe directeur. De MR teamgeleding geeft aan dat het 
team de maanden januari en februari als druk hebben ervaren. De extra studiedagen (vrijdag en 
maandag) begin februari 2018 heeft het team dan ook als nuttig en prettig ervaren. Tevens 
geeft het rust in het team, nu alle vaste leerkrachten weer aanwezig zijn en er geen gebruik 
hoeft te worden gemaakt van invallers. In relatie tot de notulen van de MR-vergadering van 6 
november 2017 geeft de MR aan dat bij een doorzettende krimp onder het leerlingenaantal 1 
keer kamp per 2 jaar eventueel akkoord is. Onder voorwaarde dat in het andere jaar wel een 
andere leuke invulling wordt gegeven voor groep 8 (eventueel samen met groep 7), door 
bijvoorbeeld 1 nachtje weg. Wat betreft de musical is de MR wel van mening dat deze jaarlijks 
moet plaatsvinden, mits het qua leerlingenaantal mogelijk is (eventueel met leerlingen van 
groep 7 aanvullen). Voorgesteld wordt om hierbij hulp te vragen aan ouders, bijvoorbeeld bij de 
informatieavond aan het begin van het schooljaar. Tevens kan informatie worden ingewonnen 
bij andere basisscholen, die te maken hebben met krimp. Voor de rest worden de notulen 
vastgesteld. 

- Bij de onderwerpen van de Ouderraad komt het Oranjefeest ter sprake. De Oranjevereniging is 
met het voorstel gekomen om voor 2018 een circus te organiseren. Inmiddels is bekent dat dit 
definitief doorgaat. De Activiteitencommissie begeleidt hierbij. Voorts wordt vanuit de 
Ouderraad aangegeven dat het afscheid van meester Klaas Jan als zeer geslaagd is ervaren. De 
MR onderstreept dit. 

- In de notulen van de vorige GMR-vergadering wordt gesproken over bijzonder neutraal 
onderwijs. De MR vraagt zich af waar dit onderwerp vandaan komt en zal hier navraag naar 
doen bij de GMR. Tevens blijkt uit de GMR-notulen dat de financiële positie van de stichting er 
goed voor staat. 

- De directeur geeft aan dat wat betreft de formatie binnen It Harspit voor het schooljaar 
2018/2019 een aanvraag bij de bestuurders is gedaan om met 5 groepen te draaien, dit in 
verband met het toenemende aantal leerlingen.  

- Omdat de invalpoule (vervangen leerkrachten) binnen stichting Palludara leeg is, worden de 
volgende stappen toegepast. Stap 1: leerlingen krijgen vrij, mits tijdig met het thuisfront 
mogelijk is. Stap 2: De leerlingen worden verdeeld over 2 groepen. Stap 3: De betreffende klas 
wordt om de dag vrijgegeven. Het is de bedoeling om binnen stichting Palludara 3 fte 
‘boventallig’ aan te nemen om zo de uitvalsituaties op te vangen. Door de positieve financiële 
situatie van de stichting is er ruimte voor extra investeringen. De directeur oppert het voorstel 
om vanuit cbs It Harspit te investeren in extra wifi-points. Vanuit de Wilheminaschool heeft de 
directeur hier goede ervaringen mee. Het is de bedoeling dat in mei 2018 het nieuwe ouder 
portaal wordt ingevoerd. Kort wordt stilgestaan bij de AVG (bescherming persoonsgegevens). 
Binnen de school wordt serieus aandacht besteed aan de beveiliging, onder andere door gebruik 
te maken van ‘sterke’ log in-codes en wachtwoorden. 
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- Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord, waarbij € 156,00 per leerling kan worden ingezet om de 

werkdruk te verlagen. Binnen cbs It Harspit wordt gezocht naar een passende en structurele 
oplossing, waarbij het team bepaalt op welke wijze de werkdrukgelden worden ingezet. De MR-
leden nemen kennis van de posters die zijn gemaakt voor de open dag van de school. Deze 
posters worden door de OR-leden verspreid bij onder andere huisartsen, consultatiebureau, 
bedrijventerrein It Ges, makelaar(s), en de middenstand in de dorpen. Besloten wordt dat niet 
verder zal worden gegaan met de jaarlijkse ouderavond. Alternatieve passeren de revue; 
jaarverslag OR/MR, deelname voor de OR en MR aan de informatieavond in september of 
gebruiken maken van het digitale ouderportaal. Vanuit de MR wordt de vraag gesteld hoe het 
met de BSO gaat. De directeur geeft aan dat hij hierover contact heeft met de betreffende 
organisatie. De MR-leden geven aan dat het belangrijk is dat de BSO zich meer profileert en 
inspeelt op ontwikkelingen, bijvoorbeeld studie- en stakingsdagen. 

- Tijdens de rondvraag (‘oars noch wat’) vraagt een MR-lid naar de ervaringen rond het 
schoolfruitproject. Deze zijn per leerkracht wisselend. Het positieve is dat de leerlingen elkaar 
zien fruit eten, wat motiverend is en dat verschillende soorten fruit worden gegeten. Nadelen 
zijn dat het klaarmaken van het fruit vooral in de onderbouw de nodige tijd kost en de kwaliteit 
van het fruit soms te wensen overlaat. Per jaar zal worden beoordeeld of wordt deelgenomen 
aan het schoolfruitproject. Tot slot geeft een MR-lid aan volgend jaar uit de MR te stappen. Er 
zal dan ook worden gezocht naar een vervanger/ster. 

- De volgende MR-vergadering staat ingepland op maandag 16 april 2018. 
 
MR-vergadering 16 april 2018 
Aanwezig: Antina de Boer, Boy Bruno en Bernardus Hoogland 
Afwezig (m.k.n.): Boukje de Jager, Jildau van der Berg en Sybolt Kuipers 
- Tijdens de mededelingen wordt de Nieuwsbrief Raad&Daad E-nieuws maart 2018 

doorgenomen. Hierin staat een artikel over verwijzingen naar het speciaal onderwijs. It Harspit 
zit onder het genoemde gemiddelde. Voorts wordt kennisgenomen van een informatieartikel 
over actualisatie van MR-documenten. Ook wordt teruggeblikt op de resonansavond van 27 
maart 2018. Eén van de onderwerpen was de Tienerschool. De gegeven informatie werd als erg 
zakelijk ervaren. Daarnaast ging een onderwerp over ‘Positive behaviour support’. Hierbij 
werden muntjes gegeven bij goed en positief gedrag. Dit systeem wordt al op It Harspit gebruikt 
in de vorm van bloemblaadjes en smileys. Deze soort beloning zou ook wel buiten de klas 
kunnen worden gebruikt. 

- De notulen van de vorige MR-vergadering worden vastgesteld, waarbij wordt opgemerkt dat het 
circus tijdens de Oranjefeesten doorgaat. 

- Op de agenda en de notulen van de OR zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
- In de GMR-notulen van 14 november 2017 staat als agendapunt bijzonder neutraal onderwijs. 

Dit trekt de aandacht van de MR. De notulen van de volgende GMR-vergadering wordt 
afgewacht of hierin meer informatie staat. Zo niet dan wordt de GMR gevraagd om hierover 
meer informatie te geven. 

- De e-mail van de directeur over de werkdrukgelden worden besproken. Het voorstel van de MR 
teamgeleding is om de lunchtijd van 12:00 tot 12:15 om te zetten in lestijd, waardoor de 
werkdruk vermindert. De uren die hierdoor extra worden gemaakt, worden gebruikt voor de 
studiedagen en eventueel voor het verlengen van de meivakantie. De voorzitter is akkoord met 
het voorstel de MR teamgeleding informeert de andere MR-leden over het voorstel. Als het 
team en de MR oudergeleding akkoord zijn met het voorstel, wordt dit definitief doorgezet. Het 
sjabloon van het MR-reglement, dat is aangedragen door de GMR wordt doorgenomen. 
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Een huishoudelijk reglement voor de MR wordt aan het begin van het volgend schooljaar 
opgesteld. De volgende vergadering wordt over het MR-reglement een besluit genomen. 

- De directeur geeft informatie over de formatiewens en de groepsverdeling van It Harspit. 
Hierover zal in de volgende MR-vergadering een besluit genomen. Tijdens de volgende 
vergadering zal ook worden besloten over de toebedeelde zorguren. Het idee om een nieuw 
WiFi-netwerk in de school aan te leggen wordt positief door de MR ontvangen. De directeur 
gaat na wat de stand van zaken is van het Keurmerk Veilige School. Er is een herkeuring 
geweest, maar het rapport hiervan is niet toegestuurd. Tevens wordt stil gestaan bij het Plan 
van Aanpak van de RIE&E. De meeste termijnen hiervan lopen nog. In 2019 geeft de directeur 
hierop een toelichting. Dan zijn de termijnen verstreken en wordt de balans opgemaakt. Tot slot 
geeft de directeur aan dat als pilot het Harspit journaal zal worden gemaakt. Vanuit de MR 
wordt aangegeven dat hierbij wel aandacht moet zijn voor de privacy. 

- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
- De volgende en tevens laatste MR-vergadering voor 2017/2018 staat ingepland op maandag 28 

mei 2018. 
 
MR-vergadering 28 mei 2018 
Aanwezig: Antina de Boer, Boy Bruno, Boukje de Jager, Jildau van der Berg, Bernardus Hoogland en 
Sybolt Kuipers (2de helft van de MR-vergadering). 
- Na het vaststellen van de agenda wordt tijdens de mededelingen aangegeven dat BSO De Ûle 

haar deuren in Oppenhuizen sluit. Voorts wordt aangegeven dat extra uren in groep 1/2 worden 
ingezet. Juf Lysbeth gaat namelijk 1 dag extra in de week werken in verband met de grootte van 
de groep. Naar aanleiding van de geslaagde open dag van It Harspit zijn de kinderen van 2 
nieuwe gezinnen aangemeld voor de school. Tot slot wordt gemeld dat er een PR-commissie in 
het leven is geroepen om de school goed te promoten, onder meer in de wijk Houkesloot te 
Sneek. 

- De notulen van de MR-vergadering op 16 april 2018 worden zonder op- en/of aanmerkingen 
vastgesteld. 

- In het verslag van de OR-vergadering op 16 april 2018 wordt ingegaan op It Harspit Journaal. De 
vraag die hierbij wordt gesteld is of dit journaal onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe 
Ouderportaal?  

- De OR en MR spreken af dat zij afzonderlijk van elkaar een jaarverslag zullen opstellen en deze 
naar de ouders wordt gestuurd. Er wordt naar gestreefd om dit voor 1 juli 2018 van het 
schooljaar 2017/2018 te doen. Ook geeft de OR aan dat opnieuw de schoolkalender wordt 
gemaakt. 

- In de notulen van de GMR-vergadering op mei 2018 wordt aangegeven dat er voorlopig geen 
bestuurlijke fusie komt tussen het Bogerman en stichting Palludara. 

- De MR stemt in met het MR-reglement dat door de GMR als sjabloon is opgesteld. Hierbij wordt 
aangegeven dat het reglement vanaf 1 september 2018 van kracht is. Wat betreft de maximale 
zittingsdatum van de MR-leden, namelijk 2 keer 4 jaar, benadrukt de MR-leden dat het voor 
kleinere scholen steeds lastiger wordt om MR-leden te krijgen. Dit geldt zowel voor het team als 
voor de ouders. In het MR-reglement wordt in artikel 34 gesproken over het hebben van een 
Huishoudelijk Reglement. Vanuit de MR zal de GMR worden gevraagd of zij ook een sjabloon 
levert voor dit Huishoudelijk Reglement. 

- De directeur bespreekt de formatie en de groepsverdeling voor het schooljaar 2018/2019. 
Aangegeven wordt dat de groepsverdeling plaatsvindt op basis van harde criteria. De MR stemt 
in met de formatie en groepsverdeling. De onderbouw krijgt een extra onderwijs assistent, 
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de vacature hiervoor is inmiddels opengesteld. Via de informatief worden de ouders 
geïnformeerd over de formatie en groepsverdeling. Vervolgens worden de toebedeelde en de 
verdeling van de zorguren besproken. Ook hier stemt de MR mee in.  

- De directeur geeft aan dat het Keurmerk Veilige School in 2016 is afgegeven. De rapportage 
hiervan is niet meer te vinden. Er wordt overwogen om opnieuw het keurmerk te halen. 

- De directeur geeft aan dat het overleg model CAO op schoolniveau wordt geïmplementeerd. Dit 
wordt met de MR besproken. Aangegeven wordt dat, wat betreft schoolontwikkeling, wordt 
ingezet op de Engelse taal op basis van spelend leren vanaf groep 3/4. De BAS-methode 
(Bouwen aan een Adaptieve School) wordt vervangen door de WML-methode 
(kwaliteitssysteem). De directeur geeft aan dat een leerling van een andere school op It Harspit 
komt proefdraaien. Dit vanwege een incident op de huidige school. Dit gebeurt in goed overleg 
met de leerling, zijn ouders en de betrokken leerkrachten. Tot wordt afgesproken dat de MR de 
vergaderdata voor het schooljaar 218/2019 aan de directeur zal doorgeven. 

- In de rondvraag (‘Oars noch wat’) wordt aangegeven dat de MR contact zal opnemen met de 
bestuurder van stichting Palludara om de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur te 
bespreken. Voorts wordt afgesproken dat volgend schooljaar gezocht zal worden naar een 
nieuw MR-lid, omdat Boukje de Jager als MR-lid ophoudt. Tot slot wordt afgesproken dat de 
eerste MR/OR-vergadering van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een inloopmoment 
voor belangstellende ouders (19:30 – 20:00). 

 
 
 
De MR-leden wensen u een mooi, zonnig en uitgeruste zomervakantie en een goed begin van het 
schooljaar 2018/2019. 


