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Voorwoord
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de
medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Kralingsche School in het schooljaar 20182019.
Het schooljaar kenmerkte zich door de aandacht die werd besteed aan verbeteringen in het
primaire proces en de ontwikkeling van het Schoolplan 2019-2023. Helaas ging ook veel
aandacht uit naar het verloop onder leerkrachten.
De MR heeft telkens getracht zich op te stellen als een betrokken, positief kritische
gesprekspartner voor bestuur en directie. De onderlinge verstandhouding is goed.
Rotterdam, juni 2019
Namens de MR van de Kralingsche school,
Niels van der Weerdt (voorzitter MR)

1. Algemeen
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en
personeel. De rechten- (en plichten) van de MR worden geborgd in de Wet op de
Medezeggenschap. Binnen De Kralingsche School zijn de wettelijke kaders aangegeven in
een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement.

1.1. Samenstelling MR en taakverdeling
De MR bestaat uit 3 ouder- en 3 personeelsleden. De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar.
De bezetting van de MR was in 2018-2019 compleet.
Bij aanvang van het schooljaar is Linda Boelens afgetreden en in de personeelsgeleding
opgevolgd door Jan-Anton Weyschede. Ook Sabine van Gastel is afgetreden en in de
oudergeleding opgevolgd door Maarten van de Water.
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In augustus 2019 zal Karina Hartman aftreden en niet herkiesbaar zijn. Vanuit het personeel
is de leerkracht van groep 3, Annemiek Esser, genomineerd om haar op te volgen.
In augustus zal ook de zittingstermijn van Niels van der Weerdt aflopen. Hij heeft zich
herkiesbaar gesteld.

1.2. Vergaderfrequentie
In het schooljaar heeft de MR 10 keer vergaderd, waarvan 2 keer in een gezamenlijke
vergadering met het bestuur van de Kralingsche school. Vrijwel alle vergaderingen werden
ook bijgewoond door de directeur van de school.

De MR heeft op de volgende dagen overleg gevoerd:
● 21 september 2018
● 16 oktober 2018
● 13 november 2018
● 19 november 2018 met bestuur
● 18 december 2018
● 29 januari 2019 (geannuleerd)
● 7 maart 2019 inclusief studie-avond
● 2 april 2019 met gast Anna Ericsson, directeur basisschool uit Zweden
● 16 april 2019 met bestuur
● 3 juni 2019 (ingekort ivm informatiebijeenkomst ouders groep 5)
● 18 juni 2019

1.3. Communicatie
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door ouders en personeel
bijgewoond worden. De agenda is niet van tevoren 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 - door ouders en personeel opvraagbaar bij het
secretariaat van de MR. Het MR- jaarverslag wordt toegelicht op de ALV en gepubliceerd op
de website van school.
De MR is te benaderen via mr@kralingscheschool.nl en het vertrouwelijke e-mailadres
mrvertrouwelijk@kralingscheschool.nl.

1.4. Financiën MR
De MR heeft geen eigen bankrekening en het budget wordt via de school beheerd. Er is
echter wel een jaarlijks wettelijk voorgeschreven MR-budget (€ 927) ter beschikking.
In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR een scholingsavond voor (nieuwe) mr-leden laten
verzorgen door vakbond AOB. De kosten van deze avond bedroegen €903,88. Tevens is aan
het begin van het jaar met een borrel afscheid genomen van 2 mr-leden. Een deel van de
kosten is gedeclareerd ten laste van het budget (€100,-).

2. Werkzaamheden in 2018 - 2019
De MR volgt het beleid van het bestuur en directie de behandeling van de beleidsstukken in
de MR-vergaderingen. Een aantal stukken werd ter instemming voorgelegd aan de MR, de
rest ter informatie of advisering. De volgende stukken zijn behandeld.
Stuk
Schoolgids 2019
Vakantieregeling 2018 – 2019
Jaarbegroting 2019
MJB Begroting 2019-2023
Formatieplan / groepsverdeling
2018 -2019
Jaarverslag 2018
Aanstelling nieuw bestuursleden
Investeringen in methoden,
chromebooks en meubilair

Recht
Instemmingsrecht
OMR
Adviesrecht
Informatierecht
Adviesrecht

Resultaat
Instemming

Instemmingsrecht
PMR, adviesrecht
OMR
Informatierecht
Adviesrecht
Adviesrecht

Instemming/ positief
advies

Positief advies
Positief advies*

Positief advies**
Positief advies

* Zie ook de toelichting bij 2.1.
** De MR was met twee leden vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie.

2.1. Meerjarenbegroting en investeringsplan
Tijdens de ALV in juni 2018 hebben leden te kennen gegeven de financiële verslaglegging
onvoldoende helder en tijdig te vinden. Daarna is het bestuur in overleg getreden met een
ouder (met specifieke expertise) en de MR teneinde verbetering aan te brengen. Het is aan
de ALV om de resultaten te beoordelen.
Vanuit de MR hebben wij daarnaast aandacht gevraagd voor een aantal zaken.
● Duidelijke verslaggeving met betrekking tot de samenstelling van het eigen
vermogen. Hierin zijn belangrijke stappen gezet door het onderscheid tussen
publieke en private delen van het eigen vermogen te maken. De MR blijft hier
over in gesprek met het bestuur.
● Heldere duiding van de oorzaken van verschillen tussen begroting en realisatie.
De complexiteit van de financiering maakt dat er regelmatig correcties op
eerdere begrotingen en rekeningen nodig zijn. De MR acht het relevant om
inzicht te krijgen in afwijkingen die het gevolg zijn boekhoudkundige correcties
en die het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes.
● In de nabije toekomst zal een wetswijziging de MR meer
(instemmings)bevoegdheden geven rondom jaarbegroting en financieel beleid.
Indachtig het uitgangspunt om de besluiten van het bevoegd gezag niet op
details maar op achterliggende keuzes te beoordelen, worden bovenstaande

zaken des te urgenter.
● De MR vindt het belangrijk om de inspanningen van de penningmeester te
waarderen. Voorwaar geen eenvoudige neventaak. Ook de inspanningen van de
directeur om de financieel-administratieve huishouding op orde te brengen,
worden gewaardeerd.

2.2. Overige zaken (buiten formele bevoegdheden om)
Naast de reguliere beleidsstukken zijn de volgende items in dit schooljaar behandeld:
● Sociaal emotionele veiligheid: dit thema (kernwaarde van de school) wordt
feitelijk elke vergadering besproken met de directeur. Onder meer de introductie
van KIVA is gevolgd.
● Verloop leerkrachten en bemensing van de klassen: dit thema was helaas erg
vaak actueel. Richting de directeur spreekt de MR haar grote waardering uit voor
de geleverde inspanningen om er zorg voor te dragen dat er geen klassen zijn
samengevoegd of naar huis gestuurd. De directeur heeft regelmatig updates
verstrekt rondom vertrek en aanstelling van leerkrachten en de MR voelt zich
behoorlijk geïnformeerd. Met name de situatie met de leerkrachten van groep 5
was zorgelijk. Alhoewel de MR geen rol speelt bij individuele zaken, is de gang
van zaken rondom het afscheid van een leerkracht van groep 5 uitvoerig
besproken. De MR deelt richting het bestuur haar zorgen betreffende de impact
die de onrust heeft op het leefklimaat van de school.

3. Aandachtspunten voor 2019-2020
Bij de eerstvolgende vergadering van het schooljaar 2019-2020 zal de MR afscheid nemen
van tenminste één lid en een nieuw lid verwelkomen. Dan zullen ook de aandachtspunten
voor dit schooljaar worden vastgesteld. De notulen van de ALV dd 24 juni zullen daarbij
worden meegenomen.
Vooralsnog zijn de volgende aandachtspunten geopperd:
● Klimaat binnen de school (als leefgemeenschap).
● De communicatie tussen MR, bestuur en de schooldirecteur, in het bijzonder het
borgen van een vlotte communicatie en de formele behandeling van besluiten
waarin de MR bevoegdheden heeft;
● Diverse evaluaties: personeelsgesprekkencyclus, vervangingspool, KIVA, etc.

