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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare bassischool De Kleine 
Dichter voor het schooljaar 2019-2020. Dit jaarverslag is bedoeld voor: Stichting Primair 
Onderwijs (SPO) Utrecht en schoolleiding, personeel en ouders van leerlingen van De Kleine 
Dichter. 

Werkwijze, communicatie 

 

Werkwijze MR 
De MR komt op voor de belangen van ouders en team, en 
bevordert naar vermogen openheid, onderling overleg, 
gelijke behandeling in gelijke gevallen. De MR doet 
schriftelijk verslag aan alle bij school betrokkenen van 
haar activiteiten. 
 
De MR behandelt beleidsonderwerpen die te maken 
hebben met de school. Sommige hiervan worden 
aangedragen door de schoolleiding (schoolplan, 
begroting, etc) en andere komen van ouders van 
leerlingen, of MR-leden zelf. Op sommige onderwerpen 
heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Als de 
schoolleiding een besluit neemt dat onder instemmings- 
of adviesrecht van de MR valt, moet dit besluit eerst aan 
de MR voorgelegd worden. Na verkrijgen van instemming 
of advies van de MR kan de schoolleiding het genomen 
besluit uitvoeren. 
 
De MR heeft bovendien initiatiefrecht: de MR mag zelf 
beleidsvoorstellen of -vragen bij de schoolleiding 
neerleggen. Op dergelijke voorstellen of vragen moet de 
schoolleiding binnen drie maanden reageren.  
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Samenstelling MR 
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, telkens voor een termijn van twee jaar. Dit 
schooljaar is de MR gestart met de volgende oudergeleding: Maartje Snoek, Melanie Nijenhuis 
en Kyra Geertsema (voorzitter). De personeelsgeleding bestond uit: Marco Gerdes, Femke Otter 
en Angelique Kriekaard.   
 

Vergaderingen MR 
De MR is in het schooljaar 2019 – 2020 vijf keer bij elkaar gekomen voor een officiële MR-
vergadering en daarnaast één keer voor een tussentijds overleg om de corona maatregelen te 
bespreken.  
 

Communicatie met ouders 
Naar de achterban (ouders) toe: de MR stelt informatie beschikbaar op de website van de school 
en levert input aan de nieuwsbrief die vanuit school wordt verstuurd. Tijdens de 
informatieavond heeft de MR zich voor kunnen stellen tijdens de plenaire sessie. Als de MR-
oudergeleding de ouders rechtstreeks wil raadplegen over een onderwerp gebeurt dit 
rechtstreeks, via de nieuwsbrief aan ouders of een enquête.  
 
Vanuit de achterban (ouders) naar MR: ouders die een vraag/klacht/suggestie hebben omtrent 
het schoolbeleid kunnen MR-leden altijd aanspreken op school, of de MR per e-mail aanspreken 
(mr.kleinedichter@spoutrecht.nl). Als het onderwerp zich daarvoor leent, komt het als 
agendapunt op de eerstvolgende MR-vergadering. In alle gevallen geldt dat de gegevens van 
ouders vertrouwelijk worden behandeld. 
 

Communicatie met team 
De MR onderhoudt contact met de schoolleiding. In de regel is de directeur op agendapunt 
uitgenodigd en aanwezig bij MR-vergaderingen. Andersom kan de directeur ook verzoeken om 
een gedeelte van een MR-vergadering bij te wonen. Verder is er contact per e-mail, en soms 
gesprekken op afspraak. De agenda van MR-vergaderingen wordt altijd van tevoren verstuurd 
naar directie en de MR. We streven ernaar de inhoudelijke stukken 1 week voorafgaand aan de 
vergadering te sturen.  
 
 
 
De MR-personeelsgeleding houdt de rest van het schoolpersoneel op de hoogte van alle 
ontwikkelingen, dit gebeurt tijdens teamvergaderingen. Andersom kan de MR-

mailto:mzr@dekleinedichter.nl
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personeelsgeleding vragen of voorstellen vanuit het team inbrengen als agendapunt in de MR-
vergadering. 
 

Communicatie GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is er voor alle openbare basisscholen in 
Utrecht die onder SPO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) Utrecht vallen. De GMR-leden 
zijn afgevaardigd uit de MR-en van de 38 openbare basisscholen in Utrecht vanuit SPO. Voor De 
Kleine Dichter heeft Angelique Kriekaard, telkens samen met een ouder uit de MR de GMR-
vergaderingen bijgewoond. Via deze vergaderingen blijft de MR op de hoogte van 
bovenschoolse beleidzaken en landelijke ontwikkelingen en trends.  
 
Belangrijke onderwerpen die de GMR dit schooljaar heeft behandeld: 

- Themabijeenkomst; Geldstromen in het onderwijs 
- Updaten van alle huishoudelijke reglementen van de MR 
- Er vond een stemming plaats over o.a. stedelijke aanpak lerarentekort en aanpassing 

werkkostenregeling 

Behandelde onderwerpen MR 

Onderstaand zijn de belangrijkste onderwerpen weergegeven, met een korte uitleg, die de MR 
dit schooljaar heeft behandeld. 
 

Jaarplan vanuit het team 

Het jaarplan laat een hoog ambitieniveau zien. Heldere visie en waar mogelijk concreet 
gemaakt, met voldoende ruimte voor nadere invulling van de ambities in de laatste jaren van 
de looptijd van het plan. Meer verdiepend is gesproken over het uitbouwen van het werken 
met mini bouw en het gebruik van de lesson study methodiek door de l eerkrachten. De 
conclusie vanuit de MR was dat deze manieren van werken  de lerende cultuur op school 
verstevigen.  

 

Analyse CITO resultaten 

Een uitgebreide analyse die door de directeur werd gepresenteerd liet zien dat er op meerdere 
niveaus is gekeken naar oorzaken en naar mogelijkheden tot verbetering: zowel gericht op de 
leerlingen, als op de groepen en de leerkrachten. De MR was tevreden met deze analyse en 
plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten CITO.   
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Protocol Doven en slechthorenden 

Naar aanleiding van de samenwerking met Auris was er vanuit de PMR  behoefte aan een 
protocol rondom doven en slechthorenden. Hierin is beschreven hoe de samenwerking tussen 
DKD en Auris wordt vormgegeven en ook wat dit vraagt van de personele inzet en de middelen 
die nodig zijn. Aan het protocol is tevens een procesbeschrijving toegevoegd over de 
onboarding van nieuwe leerlingen. Uit de evaluatie van het jaar 2018/2019 blijkt dat ouders en 
leerkrachten positief zijn over de samenwerking. Punten van verbetering wordt benoemd en 
belegd bij de directie.  

 

Begroting bestuur 

Bestuursbegroting is gebaseerd op totaal aantal leerlingen. Een deel van begroting van DKD 
gaat naar bestuur. Daarnaast krijgt de directie DKD een bedrag per leerling. Deze kan soms 
wisselen waardoor je het ene jaar meer of minder geld krijgt vanuit het rijk. Het 
leerlingenaantal neemt iets af waardoor de begroting iets krapper wordt. Er is voldoende 
ruimte om de plannen die gemaakt zijn uit te voeren.   

 

Stakingsdagen 

In de MR is de invulling van de stakingsdagen onderwerp van gesprek geweest. Ingegeven door 
het bestuur van SPO heeft het DKD team nagedacht over hoe er in de toekomst goed 
onderwijs gegeven kan worden met minder leerkrachten. Alle ideeën hierover van diverse 
scholen zijn verzameld door het bestuur. Door de MR is aandacht gevraagd voor de 
communicatie hierover richting ouders.  

 

Vakantierooster 

In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar geen keuzemogelijkheid voor de PMR als het gaat 
om de meivakantie. Door alle besturen binnen de SPO is besloten dat er twee aaneengesloten 
weken meivakantie zullen zijn.  

 

Formatieplan inclusief besteding werkdrukverlagingsgelden (instemming PMR) 

Een belangrijk onderdeel van het formatieplan is de wijze waarop DKD er voor kiest om de 
werkdrukverlagingsgelden van het Rijk in te zetten. Net als het voorgaande jaar wordt 
voorgesteld om meer expertise van vakleerkrachten in de school halen voor het geven van 
vakken zoals drama, dans, muziek en beeldende vorming en ook door meer mankracht in te 
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zetten voor ondersteuning in de klassen in de vorm van onderwijsassistenten of een 
‘plusleerkracht’ die met kleine groepjes kinderen kan werken.  

Tijdens de studiedag op 20 mei 2020 is over de exacte invulling nagedacht en is het 
formatieplan tot stand gekomen. Het team heeft ingestemd en ook de MR heeft besloten het 
plan ter goedkeuring te tekenen.   

 

Corona Maatregelen 

De MR is vanaf het begin van de corona periode nauw betrokken geweest bij de invoering van 
de maatregelen. Daar waar de invulling ervan voor een groot deel werden ingegeven door de 
overheid en de SPO, zagen wij toe op een goede communicatie richting de ouders en 
adviseerden hier actief in. Consultatie binnen de achterban leidde ertoe dat vanuit de 
oudergeleding is geadviseerd om bij de start van de school na de meivakantie, te kiezen voor 
scholing om de dag. Ook de ervaringen met huiswerk en begeleiding door leerkrachten werd 
goed gemonitord. De reacties vanuit zowel ouders als het team zijn overwegend positief 
geweest. Er is veel bewondering uitgesproken naar elkaar over hoe we in deze crisisperiode in 
een korte tijd een heel nieuwe manier van onderwijs hebben weten neer te zetten.  

 

Nieuwe directeur 

Na de aankondiging van het vertrek van Margriet Kouwenhoven is een sollicitatiecommissie in 
het leven geroepen waar vier leden van de MR samen met een bestuurslid van de SPO zitting 
in hebben genomen. Na vaststelling van het profiel is een briefselectie uitgevoerd waarna een 
sollicitatieronde plaatsvond. Er bleek een goede match te zijn die na een kennismaking met 
een brede afvaardiging van het team op instemming kon rekenen van de MR. Annemieke 
Teune is per augustus 2020 aangesteld als nieuwe directeur van DKD. De MR kijkt terug op een 
hele fijne samenwerking met Margriet en hadden haar graag nog een paar jaar op DKD 
gehouden, maar in Annemieke zien wij een hele mooie opvolger. Wij wensen haar veel succes! 

 

Wisselingen binnen de MR 

Vanuit de PMR hadden Angelique Kriekaard en Femke Otter aan het einde van het schooljaar 
de termijn van twee jaar erop zitten. Na een stemming binnen het DKD team zijn zij vervangen 
door Luc van der Meer en Rochelle van Maurik. Binnen de oudergeleding heeft Gert de Jong 
de plaats ingenomen van Melanie Nijenhuis.   

 



Medezeggenschapsraad De Kleine Dichter 

 

 

 

 

 

MZR De Kleine Dichter – Jaarverslag 2019-2020 6 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige links 

● www.dekleinedichter.nl - OBS De Kleine Dichter 
● www.gmr-utrecht.nl - GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
● www.infowms.nl - Informatieve site over de Wet Medezeggenschap op Scholen 
● www.voo.nl - VOO (vereniging voor openbaar onderwijs) 
● www.onderwijsinspectie.nl- Onderwijsinspectie 
● www.kmnkindenco.nl- BSO-exploitant Kindercentra Midden-Nederland  

Kind & Co 

Goedkeuring jaarverslag 

 
 
Getekend voor akkoord: 

http://www.dekleinedichter.nl/
http://www.gmr-utrecht.nl/
http://www.infowms.nl/
http://www.voo.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.kmnkindenco.nl/

