
 
 

Jaarverslag MR schooljaar 2015/2016 

 

MR-samenstelling schooljaar 2015/2016 

Teamleden: Beau, Siet, Jane, Souad, en Yvonne (voorzitter) 

Ouders: Pieter, Matty, Remmelt, Bauke en Geraldine (secretaris) 

 

Organisatorische zaken 

 De MR heeft advies gegeven inzake de kwaliteitsmonitor 2016/2017. 

 De MR heeft ingestemd met het formatieplan 2016/2017. 

 De MR heeft ook advies gegeven betreffende het jaarverslag van de Pinksterbloem 

2015-2016. 

 De MR heeft de begroting 2016 goedgekeurd. 

 Protocol MR is opgesteld en verspreid.  

 De MR heeft ingestemd met het Protocol grensoverschrijdend gedrag. 

 De MR heeft ingestemd met het Schoolondersteunings profiel. Dit geeft aan welke 

voorzieningen de school heeft getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben.  

 De MR heeft advies gegeven over de schoolgids. 

 

Verkeersveiligheid rond de school 

Door de ouders is er, in 2014/2015 een ‘knelpuntenbrief’ gemaakt waarin alle lastige 

verkeerssituaties rond de Pinksterbloem zijn benoemd en tevens suggesties worden gegeven 

hoe e.e.a. verbeterd kan worden. Deze brief is behandeld in de MR samen met de directie. 

De inhoud is afgestemd met de Verenging Buurtbehoud en vervolgens ingediend bij het 

Stadsdeel. De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) heeft vervolgens een enquête 

uitgevoerd onder de ouders van De Pinksterbloem over de verkeerssituatie rond de school.  

In 2016 is bovengenoemd punt weer opgepakt omdat er weinig verandering in de situatie is 

gekomen. De MR is aangeschoven bij de overleggen die school voert met betrekking  tot  het 

verkeer met de gemeente en de Centrale Stad. In 2017 zullen wij dit punt verder oppakken.  

 

Tussenschoolse Opvang (TSO of Broodje Pinksterbloem) 

Op basis van de uitkomsten van de enquête in 2015 is de MR wederom met het 

stichtingsbestuur van de TSO in gesprek gegaan. Overleggen over mogelijke verbeteringen. 



Naar aanleiding van de vorige bespreking in de MR hierover zijn er een aantal zaken 

gebeurd: 

 Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de vrijwilligers van de boven- en de 

middenbouw. De ervaringen hiermee (ook van de vrijwilligers) waren zeer positief.  

 De roosvice- voorraad slinkt aanmerkelijk langzamer: er wordt minder zoet gemengd 

en meer water gedronken. 

 Alle overblijfmedewerkers hebben een training van de Kanjertraining gevolgd. 

 

De begroting voor volgend jaar levert een aanzienlijk tekort op. De ouderbijdrage is al 5 jaar 

niet verhoogd, dit moet nu dus wel gebeuren. Om de begroting sluitend te krijgen moet de 

ouderbijdrage met 17% stijgen. 

 

Daarnaast is het nodig om een nieuw administratief systeem aan te schaffen, aangezien de 

huidige methode zeer veel tijd kost. Het advies van directie is om de mogelijkheid van 

betaling per jaar te blijven aanbieden. Hiervoor moet de aan te schaffen software dan wel 

worden aangepast. 

 

Besluiten MR: 

 De MR is unaniem akkoord met het aanschaffen van een nieuw administratief 

systeem. 

 De MR is unaniem akkoord met de voorgestelde prijsverhoging. 

 De MR adviseert om de bijdrage in het vervolg ieder jaar een beetje te laten stijgen, 

om dergelijke grote sprongen in de toekomst te voorkomen. 

 

Overige beleidszaken 

- Openstaande vacatures waren dit jaar zo goed als ingevuld. Het lerarentekort blijft 

wel een zorg voor de toekomst. Vanuit de MR denken we mee. 

 

- Er wordt al langer gesproken over Engels in de klassen. School wil graag goed 

aansluiten bij het niveau Engels wat verwacht wordt op de middelbare school. Hier 

zijn veel verschillen in. We testen dit jaar een nieuwe methode uit. Ook in de 

middenbouw. Volgend jaar willen we investeren in methode Engels vanaf de 

middenbouw.  

 

Praktische zaken 

- We willen  vanuit de MR wat zichtbaarder worden voor alle ouders. De MR zal begin 

2017 met een campagne komen. Hierin zullen zij vertellen wie ze zijn en wat ze doen.  

 



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Binnen STAIJ is een GMR ingesteld waar periodieke vergaderingen zijn, waarover 

schooloverstijgende zaken wordt gesproken die op STAIJ-niveau besloten moeten worden. 

Het gaat hierbij om o.a. financiën, huisvesting, meerjarenbegroting en formatie. 

Notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden om de website van STAIJ. 
 

 


