Jaarverslag MR Paulusschool 2015-2016

IJsselstein, 11 september 2016

Inleiding

In dit jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die door de
Medezeggenschapsraad (MR) van de Paulusschool in het schooljaar 2015-2016 zijn besproken. Daarnaast
blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.
In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. In het afgelopen schooljaar waren dit Jan de Boer
(voorzitter) en Edwin de Ridder als ouders en Femke Goedbloed en Wendy Bootsma als leerkrachten.
Edwin de Ridder is daarnaast vertrouwenspersoon voor ouders. Jan de Boer is afgevaardigde voor de
Paulusschool in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Trinamiek.

De medezeggenschapsraad adviseert de directie van de Paulusschool bij het beleid van de school. Op een
aantal punten heeft de MR instemmingsrecht. Meer informatie over de rechten en plichten van de MR in
het onderwijs is te vinden op de website http://www.infowms.nl/.

Terugblik 2015-2016

De MR heeft in het afgelopen schooljaar 7 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur Melchior
Hendriks aanwezig, een enkele keer slechts bij een deel van de vergadering. De samenwerking tussen de
directie en de MR is bijzonder goed te noemen. De sfeer is ontspannen, de gesprekken constructief.
Samenvoeging Paulusschool en De Overkant
De samenvoeging van de Paulusschool en De Overkant was het gehele jaar een vast agendapunt. De
directeuren bespreken dit zowel met leerkrachten (in teamoverleggen en studiedagen) als ouders (in
klankbordgroep, koffieochtenden en via nieuwsbrieven). De MR let er speciaal op dat ouders en
leerkrachten betrokken blijven en geïnformeerd worden.

Met betrekking tot de identiteit van de nieuwe school, een samenvoeging van een katholieke en een
neutrale school, constateerde de MR dat dit te weinig aandacht heeft gekregen. Dit is inmiddels opgepakt
door de directeuren van beide scholen en wordt in het najaar van 2016 verder uitgewerkt.
Schooltijden en werkdruk leerkrachten
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de Paulusschool overgestapt op het continurooster/5-gelijke
dagenmodel: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur. De MR heeft deze overgang vanuit twee
vraagstukken bekeken.
Medezeggenschapsraad Paulusschool

e: mr@paulusschool.nl

www.paulusschool.nl

1

Waarom een eindtijd van 14.15 uur waar veel scholen al om 14.00 uur uit zijn?
De consequenties van een eindtijd van 14.00 uur zijn dat de school nauwelijks opties heeft om nog
studiedagen of extra vrije middagen rondom feesten te plannen. Ook is het bij deze eindtijden onmogelijk
aan het in de cao vastgelegde recht op pauzetijden voor leerkrachten te voldoen, iets wat met een eindtijd
van 14.15 uur al moeilijk is. De MR heeft daarom de nieuwe eindtijd van 14.15 uur niet verder ter discussie
gesteld.
Wat betekent het continurooster voor de werkdruk bij leerkrachten (in combinatie met andere factoren)?
De MR signaleerde een hoge werkdruk in het team. Dit houdt volgens haar verband met
• De vele taken naast het onderwijs (verantwoording, ontwikkelen nieuw onderwijsconcept)
• Het kleine team, zowel voor het verdelen van taken als bij het invullen van pauzetijden een
probleem.
• Het continturooster, waardoor leerkrachten onvoldoende ongestoord pauze hebben.

De directeur heeft dit onderwerp besproken in het team en diverse maatregelen genomen, waaronder het
aanpassen van het pauzeschema. De MR houdt dit onderwerp ook in schooljaar 2016-2017 op de agenda.

Overige onderwerpen
In het directieberaad van de basisscholen in IJsselstein is het schoolzwemmen ter discussie gesteld. De
directeur heeft in deze kwestie naar het standpunt van de MR gevraagd. Wij vinden schoolzwemmen
belangrijk voor de Paulusschool, niet voor alle kinderen van onze school is het behalen van een
zwemdiploma vanzelfsprekend. Daarbij vindt de MR het behalen van een zwemdiploma wel primair de
verantwoordelijkheid van de ouders, niet van de school. En de MR vindt de eindverantwoordelijkheid die in
het schoolzwemmen bij leerkrachten wordt gelegd groot.
De stichting Trinamiek heeft de MR’en van alle scholen gevraagd of zij kunnen instemmen met het
overhevelen van de financiële reserve van de school naar de algemene reserve van de stichting. Op deze
algemene reserve kunnen alle scholen beredeneerd aanspraak maken. De Paulusschool heeft dit in de
afgelopen jaren meermalen gedaan.
De MR van de Paulusschool heeft hiermee ingestemd, met de kanttekening dat wij in het verband met de
ontwikkeling van de nieuwe school ook verwachten aanspraak te maken op deze algemene reserve.

In het voorjaar zijn diverse beleidsstukken en protocollen van de Paulusschool herzien in verband met de
aanstaande inspectie. De MR heeft deze waar nodig kritisch bekeken.

Vooruitblik 2016-2017

In het voorjaar heeft Edwin de Ridder aangegeven de MR te willen verlaten. De vacature voor de
oudergeleding is op dit moment nog niet ingevuld.
In het nieuwe jaar zullen de MR’en van de Paulusschool en de Overkant nog zelfstandig functioneren. Wel
zal er met ingang van dit jaar deels gezamenlijk overlegt worden en wordt toegewerkt naar één MR voor de
nieuwe school.
De nieuwe school, de invulling van de identiteit van die nieuwe school en de werkdruk onder leerkrachten
blijven in 2016-2017 onze aandacht houden.
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