
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) van ABBS Elzenhagen; schooljaar 2014-2015.  

 

Voor jullie ligt het (eerste!) jaarverslag van de MR van onze school. We willen jullie hiermee 

informeren over de onderwerpen die het afgelopen schooljaar onze aandacht hebben gehad.  

Zoals bij de meesten van jullie waarschijnlijk wel bekend denkt de MR mee met de Directie, geeft ze 

advies en beslist ze ook mee over zaken die op school spelen. Denk daarbij aan: 

 de kwaliteit van het onderwijs, 

 besteding van geld ,  

 vaststellen van vakanties en vrije dagen, en  

 de wijze waarop ouders meehelpen op school.  

De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van (het onderwijs op) onze school.   

De MR Elzenhagen bestaat uit vier leerkrachten: Trudy Kwakman, Amanda Teunen, Jolande Jans en 

Patrick Hiele, en vier ouders: Talitha Splinter (in de loop van het schooljaar vervangen door Brenda 

Jonker), Herbert van de Voort  (de laatste paar keer vervangen door Cheryl Bruinhard) , Cornelie 

Peeck en Rob Hofstede.  

Afgelopen schooljaar 2014-2015 zijn we negen keer bijeengeweest met vertegenwoordiging vanuit 

de Directie en een aantal keren hebben we gasten uitgenodigd voor een bepaald onderwerp. Van de 

vergaderingen maken we notulen die te vinden zijn op de Elzenhagen-website; apart kopje ‘MR’.  

Daarnaast hebben we jullie afgelopen schooljaar een aantal keren geïnformeerd over de  besproken 

onderwerpen via een stukje in het Elzenblad. Dit zijn we ook aankomend schooljaar weer van plan 

om te doen. Als MR vinden wij de communicatie met onze achterban belangrijk en daarom hopen wij 

dat jullie ons komend jaar wederom weten te vinden met vragen en opmerkingen over zaken die op 

school spelen. Jullie kunnen ons aanspreken op het schoolplein of contact zoeken via ons e-mail-

adres: mr@abbs-elzenhagen.nl.  We zien uit naar een goed schooljaar en een constructieve 

samenwerking.  

 

Namens MR Elzenhagen,  

Rob Hofstede, voorzitter MR. 

------------------- 

  

mailto:mr@abbs-elzenhagen.nl


Hieronder een aantal MR werkzaamheden van afgelopen schooljaar: 

 

• Inspectie maart 2015 en de voorbereidingen hierop:    

In de MR is een aantal keren de stand van zaken besproken rondom het verbeterplan van de school. 

Het verbeterplan was opgesteld door de Directie naar aanleiding van het 

kwaliteitsonderzoeksrapport van de Inspectie eind 2013. De Directie heeft de MR meegenomen in de 

uitvoering van dit verbeterplan en de voorbereidingen van de school op het bezoek van de Inspectie 

in maart van dit jaar. De MR heeft de Directie hierbij geadviseerd over onder andere de wijze waarop 

hierover met ouders te communiceren.   

 

• Benoeming nieuwe directeur Elzenhagen:  MR in de benoemingsadviescommissie (BAC):                 

In april hebben Patrick Hiele (namens personeelsgeleding MR) en Rob Hofstede (namens 

oudergeleding MR) zitting genomen in de BAC om een nieuwe directeur te selecteren voor ABBS 

Elzenhagen. In de BAC zaten verder vertegenwoordigers van de schoolleiding en van de ABSA 

(overkoepelend bestuursorgaan waarbinnen onze school valt). Half april heeft de BAC een gesprek 

gehad met vijf sollicitanten. Vervolgens heeft de BAC drie sollicitanten uitgenodigd voor een tweede 

gesprek op 21 april, waarbij deze kandidaten tevens een presentatie hebben gehouden over hun 

visie met de school. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor Bart Butter als nieuwe directeur van ABBS 

Elzenhagen. 

 

• Jaarplanning 2015-2016; impact nieuwe cao voor het primaire onderwijs:  

De jaarplanning voor het komende jaar die door de Directie is gemaakt, is door de MR goedgekeurd. 

Er zal komend schooljaar nog weinig veranderen ten opzichte van voorgaande jaren voor wat betreft 

schooltijden, vakanties en vrije dagen. Besloten is om de 40-urige werkweek waarover in de nieuwe 

CAO gesproken wordt, komend schooljaar nog niet in te voeren op Elzenhagen. De MR zal samen 

met de nieuwe directeur, Bart Butter, zich komend jaar gaan buigen over de mogelijke gevolgen van 

de nieuwe CAO. Hierover zult u regelmatig geïnformeerd worden omdat dit onder andere gevolgen 

kan hebben op de schooltijden.  

 

• Tevredenheidsenquête  

De resultaten uit de ouder- en de leerlingentevredenheidspeiling van december 2014 zijn in de MR 

besproken.  Een van de uitkomsten was dat het voor 47% van de ouders duidelijk is wat de school te 

bieden heeft, maar dat dit voor 31% van de ouders is niet duidelijk is. De MR vindt dit percentage 

hoog en heeft zich als doel gesteld om ervoor te zorgen dat de standpunten en visie van de school 

duidelijk worden. Komend jaar zal dit verder worden uitgewerkt.  

 

• Vragen vanuit de ouders/ verzorgers over hoe het er op school aan toegaat :  

Afgelopen jaar is op initiatief van de MR de anti-ruis kolom in het Elzenblad geïntroduceerd. Hierin 

worden onderwerpen besproken waarover onduidelijkheid bestaat bij ouders/verzorgers. Dat zijn 



onderwerpen waarover de MR vragen krijgt van ouders of onderwerpen waarvan wij denken dat het 

goed is om eens precies uit te leggen hoe dit nu in elkaar zit.  Onderwerpen die aan bod zijn geweest: 

 straffen/belonen op school; hoe gaat dat in de klas? 

 wat doen de kinderen nu eigenlijk in de pauze?  

 hoe gaan we om met (drukte rondom) toetsen op school.  

Ook is in het Elzenblad eten en drinken in de pauze en traktaties op school besproken.   

  

• Ruimte binnen de school en ruimte rondom de school:  

Vast onderwerp op de agenda is geweest de krappe ruimte binnen de school en buiten de school. 

Wat betreft de ruimte binnen de school zijn verschillende varianten besproken over hoe om te gaan 

met de beperkte ruimte binnen onze school die nog steeds groeit in leerlingenaantallen. Ruimtes zijn 

anders ingericht; materiaal is verplaatst naar opbergruimtes en er is overleg met de andere 

organisaties in het pand over hoe de beperkte ruimte in het gebouw het beste te benutten is. De MR 

heeft dit onderwerp besproken met vertegenwoordigers van het bestuur van ABSA, waarbinnen onze 

school valt, om het probleem ook daar onder de aandacht te brengen. Het probleem heeft de 

aandacht, maar oplossingen zijn niet eenvoudig te realiseren. 

Over de speelruimte rondom de school heeft de MR samen met buurtbewoners via de Wijkraad 

Elzenhagen en samen met de school veel overleg gehad. Zoals waarschijnlijk wel bekend zijn het 

‘stenen veldje’ en het afgezette terrein achter de school (‘de tuintjes’) slechts tijdelijk aan de school 

‘uitgeleend’. Ook dit onderwerp is besproken met het bestuur van ABSA en vanuit verschillende 

kanten is druk uitgeoefend op het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Noord om met een oplossing 

te komen voor dit probleem. Er is een gesprek geweest tussen de school en de buurt met de 

portefeuillehouder, Mevrouw Groenewoud. De MR heeft haar daarna nog een brief gestuurd om de 

voortgang te vernemen. De zaak heeft de aandacht van het DB maar een  concrete toezegging kan 

het Dagelijks Bestuur niet geven op korte termijn. Samen met buurtbewoners, school en het bestuur 

van ABSA blijven we hier aandacht voor vragen en bespreken we welke stappen we kunnen nemen 

om het gezamenlijke doel ; meer speelruimte voor onze kinderen rondom de school/ in de wijk te 

bereiken.  

 

• Verkeer:  

Een ander vast onderwerp op de agenda is het verkeer rondom school en op weg naar school. 

Via de verkeersouders en via school is meerdere malen aandacht gevraagd en actie gevoerd om te 

bereiken dat ouders hun auto op een plek zetten waar de verkeersveiligheid voor onze kinderen zo 

min mogelijk in het geding is. Zo hebben de verkeersouders een wasknijper-actie gehouden  om 

ouders te stimuleren  hun auto te parkeren op het Parkeerterrein bij de Wasknijper. Via het 

Elzenblad is hiervoor op verschillende manieren aandacht gevraagd door school: soms ludiek (1 april 

grap), soms ook door mensen streng hierop aan te spreken. Daarnaast is vanuit de school overleg 

geweest met het stadsdeel en de wijkagent. Mede door druk vanuit school, ouders en MR is al een 

aantal wijzigingen doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan het parkeerverbod 

(gele strepen) op zowel de Elzenhagensingel als bij de oversteekplaats (kant Wasknijper). Op de 

Elzenhagensingel is ook het aantal parkeervakken verminderd, zodat overstekende kinderen beter 



zicht hebben op aankomend verkeer. Verkeersveiligheid zal ook het komende schooljaar een 

belangrijk thema blijven.  

 

• Ouderparticipatie: Afstemming met Oudervereniging (OV) en klassenouders:  

Afgelopen schooljaar is op school voor het eerst gewerkt met klassenouders. Hoewel het nog beter 

kan, zijn over het algemeen zowel de leerkrachten als de klassenouders over het systeem met 

klassenouders te spreken. Aankomend schooljaar zullen er weer klassenouders actief zijn.  

Schooljaar 2015- 2016 willen we als MR de contacten met de OV en klassenouders warm houden. Zij 

vormen een belangrijke vertegenwoordiging van de achterban en zijn goed op de hoogte van wat er 

speelt binnen de school en de mening van ouders/verzorgers daarover.  

 

• Afstemming met GMR ABBS:  

In de MR vergadering van september 2014 heeft de voorzitter van de GMR ABBS, Anno Pander, een 

toelichting gegeven op de onderwerpen die in de GMR aan de orde komen. Gesproken is over de 

raakvlakken tussen de MR van Elzenhagen en de GMR van ABSA. Afgesproken is om elkaar op te 

zoeken voor afstemming als de onderwerpen op de agenda daar om vragen. 

  

• Kascommissie:  

De MR ziet (in haar rol van kascommissie) toe op de financiën van de oudervereniging (OV). Dit jaar is 

voor het eerst door de kascommissie de administratie doorgenomen met de penningmeester van de 

OV. De financiën (de begroting van het komende schooljaar en de jaarrekening van het afgelopen 

boekjaar) waren afgelopen schooljaar nog niet afgerond en komen daarom binnenkort op de agenda 

van de MR.  

 

• Formatieplan:  

De Directie stemt met de MR af wanneer zij een formatiewijziging wil doorvoeren.  Het formatieplan 

2015-2016 kende geen formatiewijziging; wel zijn er wijzigingen in de bezetting. Het formatieplan is 

besproken in de laatste MR vergadering van afgelopen schooljaar.  

 

• Overige: 

De nieuwe MR leden hebben een basiscursus MR gevolgd. Daarnaast heeft een afvaardiging van de 

MR deelgenomen aan een gemeenschappelijke avond voor alle MR-en van de zes scholen binnen het 

ABSA.  


