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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017

Samenstelling
De MR van OBS Het Ruimteschip bestaat uit een personeelsgeleding en oudergeleding, van ieder 5
personen. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool Het Ruimteschip.
Van uit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te
leveren aan een plezierige, veilige, leer-en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De
raad spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel. De samenstelling van de MR voor schooljaar
2017-2018:
Functie
MR-Lid sinds
Oudergeleding
Barbara van Oosten
Secretaris
2013
Marc Scheffers
Lid
2015
Vincent Hekert
Lid
2015
Kim Hermus
Lid
2017
José Swierenga
Lid
2017
Personeelsgeleding
Harry Hulsing
Tineke Schoonveld
Carola van Oosten
Karin Koning
Gineke Scheuder

Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Lid

2012
2012
2013
2014
2014

Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR 7 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen is de directie aanwezig
geweest. Voorafgaand aan één vergadering was de Ouder Commissie uitgenodigd.
Vergaderdata 2017-2018
2017
2018

21 september / 7 november / 19 december*
8 februari / 17 april */ 5 juni * / 5 juli

* deze data zijn verschoven i.v.m. staking in het onderwijs, extra informatie over formatie en door de
avondvierdaagse.
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Ontmoetingen met bestuur en de achterban (schoolbestuur, directie, ouderraad, personeel, leerlingenraad)
Met de start van het nieuwe schooljaar, komen de OC/MR bijeen. De lijnen voor het nieuwe
schooljaar worden uitgezet en eventuele afspraken over afstemming vergaderdata worden gemaakt.
Verzoek van OC aan de MR was, willen jullie nadenken over de ouderbijdrage, huidige bijdrage
handhaven of moet het verhoogd worden. De bijdrage voor 2018-2019 is niet bepaald in dit
schooljaar. Het wachten was nog op het financiële jaarverslag. De ouderbijdrage wordt nu bepaald in
het volgende school jaar (2018-2019).
Tijdens de informatieavond voor ouders op school aan het begin van het schooljaar wordt er
informatie gegeven over hoe de MR werkt en welke functie de MR binnen het Ruimteschip heeft.
Doel is om het meer zichtbaar en transparant naar de ouders.
Ype van der Wal vertegenwoordigt onze school als ouderlid bij de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Er zal een financieel jaarverslag komen. Alle ouderbijdragen, TSO en MR-gelden e.d. worden
beheerd door de OC. De kascommissie (KC) bestaat uit een MR en OC lid. Na goedkeuring van de
boeken, zal de OC via Digiduif (interne communicatie site van ouders en het Ruimteschip)bekend
maken dat het financieel verslag ter inzage op school ligt. Dit verslag wordt niet gepubliceerd op de
website van school. Het verslag is niet afgerond in 2017-2018 en komt dus niet voor in dit
jaarverslag. Het zal bepaald worden in het begin van het aankomende schooljaar 2018-2019.
De kascommissie heeft ieder jaar een nieuwe samenstelling. Ieder jaar verlaat één van de KC leden,
zodat er altijd een zittende overblijft en de continuïteit gewaarborgd is. De KC leden hoeven niet
altijd te komen uit de OC of MR.
Naar aanleiding van de uitnodiging van scenarioverkenning nieuw Kindcentrum
Woldwijck 2 (13-02-2018), zijn namens school Marc, Harrie en Martijn naar deze bijeenkomst
geweest. Het is tot op heden nog niet definitief bekend wat het gaat worden en/of op welke locatie.
Het verdere proces ligt nu stil. Ype neemt in de GMR vergadering dit mee en gaat navraag doen over
de status van het locatie scenarioverkenning. Medio mei zal er nieuwe informatie komen.
Verzoek aan penningmeester OC t.a.v. begroting i.v.m. de ouderbijdrage voor 2018-2019 (mrt.2018)
Voorstel om begin schooljaar 2018-2019 als beide MR-en (Nico Bulderschool en Het Ruimteschip)
bijeen te komen. Voorzitter MR Het Ruimteschip zoekt contact met Voorzitter MR Nico
Bulderschool.
Signaal communicatieruis - Het signaal is afgegeven, dat er ruis is door de verschillende
communicatiemomenten over nieuwbouw, versteviging van scholen etc. vanuit de gemeente. Er is
binnen de gemeente een communicatieadviseur die dat in haar portefeuille heeft. Mochten wij dat
nog niet hebben gedaan, dan kunnen we aan deze dame onze vaste communicatie momenten
doorgeven, zodat ze meer grip krijgt op het communicatieproces. En wij ook meteen de ouders
kunnen informeren via Digiduif. Specifieke communicatie kan ook rechtstreeks via Marjan.
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N.a.v. de uitnodiging schoolbestuur 18 mei; onderwerp - Intentie fusie besluit, voor een fusie tussen
de Nico Bulderschool (NB) en Het Ruimteschip (HR). De MR van de Nico Bulderschool en Het
Ruimteschip waren aanwezig. De Zwaaikom zal later in het proces worden toegevoegd. Dit is i.v.m.
dat er eerst een fusie moet plaatsvinden. Als het gaat over het gebouw/Plan van Eisen, dan sluit de
Zwaaikom aan. Er werden goede vragen gesteld, maar er ligt nu veel druk op de beide scholen (NB
en HR). Tijdens de bespreking legt de voorbereidingscommissie veel druk op de antwoorden en visie
die zij van beide scholen voor de zomervakantie willen hebben. Het wordt over de zomervakantie
heen getildDe commissie Het feit dat we met een fusie en nieuwbouw te maken hebben, maakt dat
sommige trajecten parallel lopen. Het schoolbestuur hoopt rond november duidelijkheid te
verschaffen t.a.v. de locatie. Tevens zal er nog door het schoolbestuur “Een adviesaanvraag locatie”
naar alle 3 de scholen/MR-en gestuurd worden. Het gedetailleerde verslag van de bijeenkomst van
18 mei, is in te zien bij een van de MR leden.
Het taakbeleid is met het team besproken. De P-MR heeft zijn akkoord gegeven t.a.v. het
beleidsstuk. Het stuk zal t.z.t. ook met de O-MR gedeeld worden.
Acties door de GMR
a. Status Actieplan Schoonmaak- Schoonmaak is afgelopen GMR periode 5 keer op de agenda
teruggekomen. Er zijn op verschillende momenten en niveau’s inventarisaties gemaakt en
besproken, maar wij missen als MR daar actie en besluiten. Onze vraag is dus wat de status is van
het schoonmaak actie plan.
b. Lerarenregister. Deze is eind 2017 als onderwerp ingebracht. Aansluitend is er in de media
vernomen dat het geen verplicht karakter heeft. Wat is het standpunt van het Bestuur hoe wij
verder omgaan met het lerarenregister?
c. Kindcentrum Nico Bulder/Ruimteschip/Zwaaikom. In april is er aangegeven dat er nog steeds geen
locatie is en geen programma van eisen. Tevens hoorden we dat een gesprek op directeurenniveau
met ‘De Mevrouwen’ . Dat dit wordt vooruit geschoven baart ons zorgen en daarom willen wij ook
graag op dit punt een duidelijk beeld wat wij wanneer kunnen verwachten.
Communicatie met derden
Alle notulen van de MR worden verspreid aan GMR, OC en Leerlingenraad en visa versa. Op de
website van school worden de notulen van GMR en MR gepubliceerd. De notulen van de
Leerlingenraad worden niet gepubliceerd.
Het informatieboekje wordt enthousiast ontvangen. Commentaren die o.a. gedeeld werden; mooie
layout en fijn dat het jaarrooster ook in het boekje zit.
Vanaf het nieuwe schooljaar zal er een nieuwe Digiduif komen; Dit is Social-Schools.

Behandelde onderwerpen
Activiteit met derden: NL doet 2017 (10 maart 13.00-17.00 uur): Een mooie bijdrage van ideeën
vanuit de leerlingenraad. Voorkeur is een grote schoonmaak binnen - en buiten school. Wederom
het schoonmaken van de toiletten. Ook het opruimen en uitmesten van de opberghokken is
gebeurd. Tevens zijn alle ingangen (4 stuks) geverfd en zijn de deuren gelakt. Het aanbrengen van 4
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nieuwe inloop (entree) matten maakte het plaatje compleet.
Aanvraag financiële bijdrage NLdoet 2018: Er is een inventarislijst gemaakt en het totaal bedrag
voor de boodschappen was €400. Deze aanvraag is gehonoreerd en het bedrag zal door NLdoet2018
op de rekening van OC worden gestort.
Ouderparticipatie; Activiteit RSTT (RuimteschipTuinTeam): Dit team zorgt voor het
groenonderhoud op het schoolplein en direct om het gebouw.
Avondvierdaagse: De organisatie omtrent de avondvierdaagse wordt gedragen door 2 ouders uit de
MR in samenwerking met de OC.
Martijn heeft een sheet (poster) gemaakt over de totale herhuisvestingsplannen (als een
organogram). Dit schept veel duidelijkheid in de padden en volgorde in de procedures. Tot op heden
is er nog geen ontwikkeling t.a.v. de plannen, waar het schoolteam of de MR al iets mee moet/kan
doen.
Er was een cursus aanbod vanuit de VOO, waar we nu geen gebruik van maken. Misschien handig
om als gehele groep een cursus te doen, als er daadwerkelijk een fusie gaat komen. Dan is het
misschien het beste om dit dan samen met de MR van de Nico Bulderschool te gaan doen. Kosten
zijn €875.
I.v.m. de stakingen van 12 december heeft het schoolbestuur een brief opgesteld voor de ouders.
Deze brief is via Digiduif verspreid.
#Als de leerkrachten van de school van uw kind(eren) besluiten te staken en het werk volledig neer te
leggen, dan kan de school geen onderwijs geven. Daar kan het schoolbestuur niets aan doen, dit is
overmacht. Het is niet toegestaan om uitzendkrachten in te huren om personeel te vervangen, dit
ondermijnt het recht op staken. Als er te weinig leraren zijn om les te geven, dan is het toegestaan
om de scholen dicht te houden. Scholen mogen ouders dan verzoeken de kinderen gedurende de
staking zelf op te vangen. # (inhoud brief 06-12-2017)
Wanneer er ziekte is bij het personeel, zorgt het personeelsbemiddelingbureau SLIM voor
vervanging. Soms lukt dit niet en wordt er met vele omwegen toch onderling wat geregeld. Het
wordt steeds lastiger om vervanging bij ziekte rond te krijgen. Vele ouders hebben niet in de gaten
dat dit speelt. Er zal dus vaker via Digiduif per groep deze informatie worden gedeeld. Waardoor het
voor ouders/verzorgers ook zichtbaar wordt.
Martijn deelt mede, dat door het ziekteverzuim van personeel het steeds lastiger is om klassen nog
te voorzien met een leerkracht. Tot op heden lukt het nog steeds net, door parttimers extra te laten
werken en door te schuiven met het personeel. Dit kan niet al te lang. Als dit zo aanhoudt, zou het
kunnen gebeuren dat er alsnog een klas naar huis gestuurd wordt. Vandaar dat er voor gekozen is
om nu via Digiduif de vervangingen te delen met de ouders, zodat het voor hen ook zichtbaar wordt.
Vervolg later in het jaar; - In 1 week tijd bleek voor een groep 5 maal inval nodig. Inclusief het
splitsen van een groep. Misschien een idee om toch in tabelvorm (zonder groepsvermelding, de
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aantal inval-uren en leerkrachten te vermelden in Digiduif. Het zal toch zichtbaar gemaakt moeten
worden bij de ouders.
Er was een melding gedaan van mogelijk schimmel in de douche van het gymlokaal . Dit klopt en dit
is gemeld bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud van het
schoolgebouw, plein en bijpassende gymnastieklokaal. Het probleem is voorlopig verholpen.
TSO- Martijn gaat met Martin kijken naar de begroting van de TSO. Begroting zal medio Juni 2018 op
de agenda komen van de MR.
Wil school een signaal afgeven over de kwaliteit van schoonmaak, dan moet dagelijks een logboek
bijgehouden worden. Dit is een enorme administratieve klus. Martijn gaat toch kijken of het
vereenvoudigd kan worden
Wanneer komt er een tevredenheidsonderzoek, de laatste was is in 2014. Dit komt nog in dit
schooljaar of kalenderjaar 2018?
Koningsspelen; groepen 1 en 2 krijgen een clown en doen spelletjes binnen de groep.
Groep 3,4 en 5 doen spellen op het schoolplein en de bult. Groep 6,7 en 8 hebben sportclinics op de
velden van Kalkwijck met de sporten hockey, rugby en voetbal. De OC zorgt voor drinken.
Welke hulp roepen we in t.a.v. de “fusie”? VOO of VOS/ABB, dit wordt nog uitgesteld. Er is nog
steeds niets bekend over de locatie.
Tijdens de GMR vergadering ging het over een activiteitenplan MR 2018 die vanaf dit jaar
bijgehouden moet worden. Het is in ieder geval wenselijk om alle uitgaven bij te houden. Hoe is ons
niet helemaal duidelijk (we gaan het nog navragen bij Marian) maar we begrepen dat, dat voor de
MR en de GMR telt. Ik weet niet of jullie hier van op de hoogte zijn (het is de bedoeling dat het voor
1 mei ingeleverd word) Als ook de MR dit moet maken, dan is de opzet hiervoor klaar. Inmiddels is
het afgerond, goedgekeurd en meegegeven naar de GMR vergadering
BSO - Achtergrond informatie - Vanaf 1 januari 2017 verstrekt KAKA de BSO op het Ruimteschip.
Drie maand daarna is het eerste inspectierapport van de GGD opgeleverd. In dat rapport staat dat de
BSO voldoet aan alle wettelijke richtlijnen. Als het goed is komt er voor de zomer 2018 een
vervolgrapport. BSO-Kinderopvang is niet als apart onderwerp besproken in de MR van het
Ruimteschip. Heeft de MR hierin een taak? Nee. Martijn vult aan dat Kaka deze ruimte huurt bij de
Stichting Ultiem. Zij maakt afspraken met Kaka.
Dus onderstaande vragen zijn goede vragen;
Zijn er afspraken gemaakt met KAKA en het Ruimteschip? Of met Stichting Ultiem?
En wat zijn de afspraken? De kaders voor de BSO Ruimteschip zijn een max van 16 leerling opvang. Dit vergt dan weer 2
beroepskrachten vanuit KAKA. In de praktijk zie ik vaak 1 beroepskracht en is er een mix tussen BSO en leerlingen die daar
zonder begeleiding spelen. Is dat goed geregeld?
Zeker i.v.m. het volgende punt…Wat vinden wij van het 4 Ogen principe zoals dat nu door KAKA wordt uitgevoerd. Is er nu al
een situatie waarin de BSO actief is en er andere vrijwilligers op school rondlopen? Wat is daarin het voorgeschreven
beleid? Zijn er al best practices op dit onderwerp bekend vanuit het Kindcentrum Woldwijck? Is er een beleidsplan Veiligheid
en Gezondheid? Is die voor de ouders van (BSO) leerlingen te raadplegen? Zo ja, waar? Is er een pedagogisch werkplan? Zo
ja, waar?
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Verzoek MR aan OC over de herberekening van subsidie medezeggenschapraad; De brief is niet te
vinden. GMR zoekt uit waar zij het orgineel naar toegestuurd hebben. Het bedrag is wel binnen
gekomen bij de penningmeester OC - €675,62 in 2016 en in 2017 was dit €869,38.
Inventarisatie voor informatiebehoefte voor MR leden; Er is nu geen interesse voor een cursus
o.i.d. Martijn meld; dat CFTO (Commissie Fusietoets Onderwijs) houdt op te bestaan. Deze
organisatie toetst een fusieaanvraag en brengt advies uit naar de Minister van Onderwijs , Cultuur en
Wetenschap.
Gezonde traktatie; Handhaving/ vervolg, er wordt een vermelding gemaakt in het informatieboekje
van school. Ook bij de ouderavond wordt hier aandacht aan geschonken. Leerkrachten merken een
verandering in de traktaties, vaker gezond of met een presentje i.p.v. snoep.
Evaluatie avond 4 daagse; Catering wordt door de avondvierdaagsecommissie volgend jaar zelf
georganiseerd. Medailles waren niet compleet. De organisatie had het niet goed op orde. Er is een
nabestelling gedaan. Vrijdag is bij de start alles alsnog uitgedeeld. Het is dus alsnog goed gekomen
voor alle kinderen. . Evaluatie avondvierdaagse met OC; Alle punten zijn besproken. Marc kan met
zijn team de gehele inkoop en ondersteuning zelf regelen. Er wordt in de begroting een bedrag
gereserveerd. Ook Facebook is besproken, er zal actiever gekeken worden naar de berichtgevingen
van derden op de pagina van de OC.
Harry nodigt alle MR leden uit om naar de Musical te komen op 28 juni om 19.00uur ’t Kielzog te
Hoogezand. Dit is natuurlijk geweldig. Er zijn 2 kaartjes p.p., opgave is via Harrie.
Verkiezingen MR; Vincent twijfelt of hij blijft. Barbara wil graag stoppen met de secretaristaak.
Gezocht wordt naar passende oplossing.
Er is wat ruis ontstaan bij de kinderen t.a.v. het beleid bij de overblijf. Juf Ali is het contact - en
aanspreekpunt van alle overblijfzaken. Ze heeft de punten goed opgepakt en heeft dit met die
kinderen teruggekoppeld.

Beleid
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een onderwerp, waar we met ons allen op
school mee te maken krijgen, vanaf 25 mei 2018 is deze verordening van kracht. Dan moet er een
beschrijving zijn/liggen over hoe we omgaan met gegevens, foto - en video materiaal. Dit beleid
wordt door het schoolbestuur beschreven. Langzaam komt daar nu beweging in. Ook in de GMR is
dit onderwerp nu geagendeerd. Ype heeft veel werkervaring t.a.v. dit onderwerp en kan deze kennis
goed gebruiken om de GMR goed voor te bereiden.
Als het schoolbestuur een AVG document klaar heeft, dan heeft de GMR en MR instemmingsrecht.
Voor het stemrecht van de leerlingenraad zal de VOO dit overnemen. Voor alle schoolteams van heel
het primair onderwijs, zal er scholing moeten komen door professionals, over het gebruik het AVG
document. Het schoolbestuur is nu verantwoordelijk voor de inhoud. Om deze goed en hopelijk op
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tijd klaar te hebben, zal er wel een ontheffing aangevraagd moeten worden door het schoolbestuur.
Dit geeft ruimte om het in 1 keer goed neer te zetten.
AVG; Your Safety Net heeft de school bezocht, zij begeleiden de school met de procedure en het
opzetten van alle documenten. Vanuit Stichting Ultiem komt de basis en het zal moeten worden
uitgewerkt tot op lokaal niveau (per schoollocatie). Tevens worden er ook Awareness Trainingen
gegeven aan de leerkrachten.

Evaluatie cultuurgelden 2017-2018 ?????
Concept formatieplan: wordt eerst behandeld bij de GMR, i.v.m. de verzelfstandiging van het
schoolbestuur per 1-1-2018. Formatieplan Ultiem is in concept uitgebracht. De inhoud wordt eerst
met de GMR besproken en met de directie van de scholen
Op dit moment (april 2018) ligt er een ‘ja’ of een ‘niet akkoord’ voor op dit formatieplan. Ja, de
personeelsgeleding gaat akkoord als er een aantal concrete aanvullingen worden gedaan. De exacte
beschrijving/reactie op het formatieplan zal de komende periode worden afgestemd binnen de
personeelsgeleding van de GMR.
De aanvullingen richten zich vooral op de volgende 2 punten;
a. De openheid rond het proces van toewijzing van de 6,38 fte die nog te verdelen is.
b. Causaal verband tussen ARBO en verzuim
Is er al informatie/concept formatieplan?; Door de GMR is de formatieplan goedgekeurd. 11,77 fte
voor onze school. Mobiliteit 1,13 fte. Werkdruk-akkoord levert 0,54fte, dit levert nog een gat van
0,6fte. Door de GMR is de formatieplan goedgekeurd. 11,77 fte voor onze school. Mobiliteit 1,13 fte.
Werkdruk-akkoord levert 0,54fte, dit levert nog een gat van 0,6fte. Er is 1 leerkracht en die heeft
gebruik gemaakt van deze mobiliteit. Het werkdruk akkoord is ook bedoeld om groepen kleiner te
maken, ook dit is gelukt. We gaan starten met 12 groepen. Tevens blijkt dat onze school is gegroeid
met 15 leerlingen en we zitten nu op 263 leerlingen. Waar komen die leerlingen dan vandaan? Veel
zij instroom (o.a. verhuizingen, ledenstop van ‘t Vlot).
Concept schoolgids, informatieboekje ouders, jaarrooster e.d. is Martijn heel hard mee bezig. Zodra
er versies klaar zijn, zal het gedeeld worden.
Sinds Verzelfstandiging van het schoolbestuur 2018
Inventarisatie ziekteverzuim kalenderjaar 2017
Inventarisatie arbozaken
Sinds 2018 geen inzicht meer in het systeem, sinds de overgang van schoolbestuur en
verzelfstandiging.
VOG
Zoals het nu lijkt zullen bij het inpandig huisvesten van een dagopvang alle vrijwilligers een VOG
moeten aanvragen. Dat heeft impact. Indien er bij de nieuwbouw permanente kinderopvang wordt
gehuisvest, wat zijn de consequenties voor ‘Ruimteschip vrijwilligers’ ?
Bijvoorbeeld ouders die helpen in de tussentijdse schoolopvang en bibliotheek.
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Bijna alle ouders hebben een VOG overhandigd bij Martijn. Martijn zal zorgen dat de laatste
vrijwilligers ze ook inleveren.
Wat zijn de punten voor het jaarplan voor school?
Fusie (Nico Bulderschool en Het Ruimteschip)
RIE (Risico, Inventarisatie en Evaluatie -wettelijke verplicht ) (Martijn zit in een werkgroep die zich met dit onderwerp
bezig houdt)

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Martijn zit in een werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt)
Passend Onderwijs
De inloop gaat veranderen; 15 minuten van de inloop is wel werktijd en geen onderwijstijd. Dit
geeft vele extra uren voor de leerkrachten. Er komt nu een inloop van 1 bel om 8.25 uur en om
8.30uur start school. Alleen de kleuters hebben een uitloop naar 8.40uur.

Investeringen
-

