
Jaarverslag MR   2015-2016 

 

Enquête nieuwe schooltijden: Er zijn 47 reacties gekomen op de enquête: 30 ja, 15 nee, 2 
ja/nee. Er gaat een brief uit namens de MR voor een uitnodiging voor een informatieavond 
voor de ouders op schoolniveau. (10 nov. 2015) 

1. Ron licht de gang van zakenm.b.t. de schooltijden toe. Er zal een informatieavond komen 
voor ouders. In Kelpen-Oler zal deze zijn op 17 februari a.s. Tijdens deze informatieavond 
geeft Ron een algemene inleiding waarin de diverse mogelijke modellen toegelicht worden. 
Vervolgens gaan ouders de voors en tegens in kaart brengen m.b.v. een argumentenkaart. Er 
wordt een werkgroep samengesteld die het vervolg vorm gaat geven. 

2. Formatie 2016-2017: er zijn overzichten gemaakt zonder alle korttijdelijke krachten. Er is een 
overzicht van de vacatureruimte. Spolt bekijkt met wie ze verder willen en wie er eventueel 
een vaste aanstelling gaat krijgen. Er wordt op de scholen in kaart gebracht welke 
specialiteiten er op de scholen zijn. Welke specialiteiten ontbreken er nog? Dit wordt de 
aanzet voor de mobiliteit.  De wensen van het personeel zijn inmiddels geïnventariseerd. 

3. Ron licht verder de begroting nog in zijn algemeenheid toe. (19 januari 2016) 
4. Ron licht de gang van zakenm.b.t. de schooltijden toe. Er zal een informatieavond komen 

voor ouders. In Kelpen-Oler zal deze zijn op 17 februari a.s. Tijdens deze informatieavond 
geeft Ron een algemene inleiding waarin de diverse mogelijke modellen toegelicht worden. 
Vervolgens gaan ouders de voors en tegens in kaart brengen m.b.v. een argumentenkaart. Er 
wordt een werkgroep samengesteld die het vervolg vorm gaat geven. 

5. Formatie 2016-2017: er zijn overzichten gemaakt zonder alle korttijdelijke krachten. Er is een 
overzicht van de vacatureruimte. Spolt bekijkt met wie ze verder willen en wie er eventueel 
een vaste aanstelling gaat krijgen. Er wordt op de scholen in kaart gebracht welke 
specialiteiten er op de scholen zijn. Welke specialiteiten ontbreken er nog? Dit wordt de 
aanzet voor de mobiliteit.  De wensen van het personeel zijn inmiddels geïnventariseerd. 

6. Ron licht verder de begroting nog in zijn algemeenheid toe. 
 
Ron licht de analyse van de stemmen toe: Uit de analyse  blijkt dat de stemmen die vóór het 
continuerooster waren, zich evenredig verspreidden over de groepen 1 tot en met 8.  Nu 
lagen de stemmen voor de huidige schooltijden en de stemmen voor het continuerooster  in 
nagenoeg alle groepen in balans. Was uit de analyse gebleken dat de stemmen vóór zich 
vooral in de onderbouw hadden geconcentreerd , dan had dit een reden kunnen zijn, om 
toch te besluiten over te gaan naar het continuerooster, ondanks dat het percentage van 75 
% niet behaald was.  
Alle aanwezigen zijn het er daarom mee eens dat het advies wat de werkgroep aan de MR 
heeft gegeven en wat de MR vervolgens aan het schoolleiding heeft geadviseerd ( het 
hanteren van de huidige schooltijden) een juiste beslissing is in dit geval. 
 
De MR maakt wel het voorbehoud dat in geval blijkt dat de door de basisschool de 
Verrekijker gemaakte keuze en/of andere ontwikkelingen gevolgen hebben voor het aantal 
kinderen op onze school, we het komende jaar of het daarop volgende jaar wederom een 
enquête zullen houden, waarbij we dan een in de optiek van de MR realistischer 
meerderheidspercentage  zullen gaan hanteren.  (17 mei 2016) 
 

 


