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Inleiding  
 
Dit verslag is bedoeld om ouders en teamleden inzicht te geven in de belangrijkste 
onderwerpen die de MR het afgelopen jaar heeft behandeld. Dit jaarverslag wordt 
verzonden aan het bestuur van Surplus. Daarmee legt de MR formeel 
verantwoording af over haar activiteiten. 
 
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. In 2019/2020 bestond de MR uit: 
Personeelsgeleding: 
- Birgitte Kliphuis  
- Linda Kuilboer 
- Ingrid Vos 
 
Oudergeleding: 
- Michiel Vader 
- Irene Ligthart 
- Marjon Mulders 
 
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals: 
- veranderingen in onderwijsdoelstellingen; 
- schooltijdenregelingen; 
- inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij behorende 

taakverdeling; 
- begroting; 
- arbeidsomstandigheden; 
- veiligheid voor personeel en leerlingen; 
- nieuwbouw of verbouwing van de school. 
 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per 
onderwerp kan het recht van de ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. 
Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de “Wet Medezeggenschap 
op Scholen”. 
 
Dit jaar heeft de MR 5 bijeenkomsten gehad (17/10, 9/01, 4/02, 28/05, 23/06). De 
vergaderingen zijn openbaar. De directrice is bij alle vergaderingen aanwezig 
geweest voor het geven van informatie en het geven van toelichting op plannen.  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

 

De Springschans is onderdeel van het samenwerkingsverband “Surplus”. Deze 
stichting bestaat uit circa 35 scholen. Zoals De Springschans een 
Medezeggenschapsraad kent, zo kent stichting Surplus een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschap Raad (GMR). Gedurende dit schooljaar hebben geen ouders of 
leerkrachten van De Springschans zitting gehad in de GMR. 
 
De GMR komt 5 keer per jaar bijeen en bespreekt school overstijgende zaken zoals 
personeelsbeleid, bestuur formatie en begrotingen.  
 



Schooljaar 2019/2020 

Het schooljaar 2019/2020  

2019 kenmerkt zich achteraf door onbezorgd schoolgaan van de kinderen en het 
team. Dit is ook het najaar waarin op 6 november nog een landelijke stakingsdag kon 
worden georganiseerd door leerkrachten, welke begripvol werd ondersteund door de 
MR. 2019 eindigde met de drukke decembermaand van sinterklaas en kerst, waarin 
altijd een deel van het budget van de “vrijwillige bijdrage” wordt aangesproken.  
2020 ging van start met de CITO toetsen. Voor de meeste kinderen een spannende 
periode en voor de school zelf ook een meetpunt van de kwaliteit van het onderwijs. 
Vanaf maandag 16 maart bleven de schooldeuren dicht en het zou duren tot na de 
mei vakantie dat de kinderen weer de eerste stappen in school mochten maken. De 
corona periode heeft een heel nieuwe vorm van onderwijs geïntroduceerd namelijk in 
de thuisomgeving in een digitale wereld. Zowel voor kinderen, ouders en team een 
omschakeling die voortvarend is opgepakt en zich wekelijks verder ontwikkelde. De 
terugkeer naar de echte schoolbanken was voor iedereen een blijde gebeurtenis met 
als hoogtepunt de eindmusical van de kinderen van groep 8 in de eigen school.  

E-learning 

Online lesgeven was de methode voor landelijk lesgeven in de corona lock-down 
periode. Waar het opstarten voor leerkrachten, ouders en kinderen even zoeken was 
is deze methode van lesgeven naar tevredenheid verlopen. Gezinnen waar niet 
genoeg computers ter beschikking waren hebben vanuit school een computer in 
bruikleen meegekregen. De online leer methodes die zijn gebruikt zullen worden 
geëvalueerd. 

Communicatie 

“Social Schools” is een belangrijke bron van informatie van de school. Met deze app 
wordt direct informatie gedeeld als agenda, nieuwsbrieven en informatie gekoppeld 
aan de klassen/groepen. Deze app is een korte en directe manier van 
informatiedelen en wordt positief ervaren bij de ouders en leerkrachten. De MR heeft 
een eigen informatie tab gekregen binnen “Social Schools”. Ontwikkelingen en 
verbeteringen op “Social Schools” zijn een doorlopend proces.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage heeft een hervorming gekregen. De ouderbijdragen zijn 
nu gediversifieerd naar de groepen. In de totstandkoming en herberekening van alle 
bedragen hebben Sietse van de Kaaij en Irene een grote bijdrage geleverd. Met dit 
nieuwe ouderbijdrage systeem is de Springschans weer “bij de tijd”.  
 
Team 
De Springschans heeft een enthousiast team van leerkrachten onder leiding van 
Mireille le Febre. Voor inval bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht wordt door 
de school zo goed mogelijk zorg gedragen. De formatie voor het jaar 2020/21, welke 
leerkracht komt voor welke groep is wederom als een puzzelstuk gelegd.  
 
 
 
 
 



Contact GMR 
Elly Ruygh (leerkracht op school “de Snip”) van de GMR is contactpersoon tussen de 
MR van de Springschans en GMR. De intentie van de GMR is om goed contact te 
houden en af te stemmen tussen MR en GMR.  
 
Eigen school 
Er zijn plannen genoeg binnen het team om de school van binnen en buiten 
aantrekkelijker en stimulerender te maken voor de kinderen. Zo zijn in de 
coronaperiode veel klaslokalen geschilderd en opgeknapt door de eigen team leden 
en medewerkers. Een fijne omgeving bevorderd de leerprestaties. Op termijn zullen 
op diverse plaatsen in de school leerpleinen worden gemaakt en zal het meubilair 
worden vervangen of opgeknapt.  
 
Financiële begroting 

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de 

werkdruk in het primair onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk 

terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet 

heeft vertrouwen in deze plannen en zorgt dat de scholen eerder dan gepland kunnen 

beschikken over het extra geld. 

Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het 

schooljaar 2018/2019 jaarlijks 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In 

het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school 

van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro 

in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna. (www.rijksoverheid.nl) 

De bovenstaande financiële middelen werden op de Springschans in schooljaar 
2019/2020 ingezet voor extra fte’s t.b.v.de (combinatie)groepen.  
 
Groepen/klassen 2019/2020 

Het werken met combinatieklassen is in het tweede opvolgende jaar niet nieuw meer 
en loopt goed. Waar in de onderbouw enkele groepen werden gecombineerd bleef 
de bovenbouw afgelopen jaar vrij van combinatieklassen. Het aantal dorpsleerlingen 
blijft het komende schooljaar 2020/2021 gehandhaafd rond de 140 kinderen maar 
toch met een licht dalende trend.   

 

Schooljaar 2020/2021 

Aandachtspunten voor MR  
1.  Goede website, effectief en informatief “Social Schools”  
2.  Financiën 
3.  Onderhoud van de school. Een onderhoudslijst is opgesteld door team 

leerkrachten en directeur. Deze wordt dit schooljaar uitgevoerd. 
4. Ontwikkeling en resultaten van leerlingen in alle facetten.  
 
 
 
 



 

 
 


