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Inleiding	
In dit jaarverslag doet de medezeggenschapsraad (MR) van de Van Dijckschool
verslag van haar activiteiten over het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag zal
worden gepresenteerd en toegelicht op de gezamenlijke jaarvergadering van OV en
MR op maandag 30 oktober 2017. Daarnaast zal dit verslag openbaar worden
gemaakt via de website van de school in overeenstemming met artikel 7 van de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Samenstelling	van	de	MR	
De MR van de Van Dijckschool bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie
ouderleden. Gedurende het schooljaar 2016-2017 hebben vier leden om
uiteenlopende redenen afscheid genomen:
 Jette Muijsson (ouder, tot en met mei 2017)
 Inge Nierop (ouder, tot en met juli 2017)
 Cora Fokker (personeel, tot en met juli 2017)
 Saskia Bamberg (personeel, tot en met juli 2017)

De MR wil Jette, Inge, Cora en Saskia hartelijk bedanken voor hun inzet.

Naar aanleiding van de vertrekkende ouderleden, heeft de MR voorjaar 2017 een
oproep aan ouders in de nieuwsbrief van school geplaatst. Twee geïnteresseerde
ouders hebben zich verkiesbaar gesteld. Aangezien het aantal verkiesbare
ouderleden gelijk was aan het aantal beschikbare plaatsen, werden zij direct als
gekozen beschouwd.

Voor de personeelsgeleding heeft het personeel aan het begin van het nieuwe
schooljaar collega’s gevraagd naar hun interesse om plaats te nemen in de MR.
Twee geïnteresseerde personeelsleden hebben zich verkiesbaar gesteld. Aangezien
het aantal verkiesbare personeelsleden gelijk was aan het aantal beschikbare
plaatsen, werden zij direct als gekozen beschouwd.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Lotte van den Brink (personeel, sinds augustus 2017)
Jan-Pieter Ebben (ouder – voorzitter, sinds december 2015)
Jitske de Graaff (personeel, sinds augustus 2017)
Ariënne de Jong (ouder, sinds juli 2017)
Janette de Moor (personeel, sinds september 2016)
Evelyn Poortvliet (ouder, sinds mei 2017)
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MR	overlegpartners	
De belangrijkste overlegpartner van de MR, volgens de WMS “het bevoegd gezag”,
is de directeur van de Van Dijckschool, Rob van Maanen. Er is incidenteel contact
geweest met de bestuurder van stichting Delta De Bilt, Martin van Veelen. De
overleggen met het bevoegd gezag hebben het gehele jaar in alle openheid en
vertrouwen plaats gehad. De MR heeft een proactieve, kritische, maar vooral
constructieve houding ingenomen ten aanzien van de voorstellen van het bevoegd
gezag.

Besproken	thema’s	en	onderwerpen	
Sinds 1 augustus 2016 is de Van Dijckschool onderdeel van stichting Delta De Bilt,
formeel als dislocatie Van Dijck, onderdeel van de Theresiaschool, maar met haar
eigen identiteit. De school heeft hiermee een nieuwe start gemaakt waarbij directie
en personeel heel veel zaken vanaf de basis hebben moeten opbouwen, zoals
aanschaf van lesmethoden, materialen, abonnementen, etc. In de MR vergaderingen
is dan ook veel aandacht besteed aan deze opbouwfase en veel gesproken over de
algemene voortgang en situatie op school.

Daarnaast heeft de MR aan het begin van het schooljaar een jaaragenda opgesteld
in overleg met het bevoegd gezag (bijlage 1). De MR heeft 11 thema’s speciale
aandacht gegeven.

Ambitie en visie voor de Van Dijckschool: Bij de nieuwe start van de Van
Dijckschool hoort ook een visie en ambitie, die vanuit het nieuwe team komt. In het
afgelopen schooljaar heeft de MR met de directie open en constructieve gesprekken
gevoerd over de vorming van deze visie, de uitwerking van de kernwaarden van
stichting Delta De Bilt en de samenwerking binnen het team. Het resultaat wordt in
de vorm van de schoolgids binnenkort gepresenteerd aan ouders. Het meerjarenplan
(schoolplan) zal nu verder uitgewerkt worden, waarbij de MR positief kritisch zal
blijven meedenken en –helpen.

Communicatie: in nauwe samenspraak met de directie is er gekeken naar de beste
manier en frequentie van communicatie met ouders. De tweewekelijkse nieuwsbrief,
social schools, de website, berichtgeving van leerkrachten over de groep en
communicatie over specifieke, actuele onderwerpen zijn aan bod gekomen.

Sociale/emotionele veiligheid/vorming: op basis van ervaringen van ouders uit
schooljaar 2015-2016 (en daarvoor) heeft de MR dit onderwerp hoog op de agenda
geplaatst. De school heeft dit direct en voortvarend opgepakt aan de hand van de
Kanjertraining. De MR heeft de training en implementatie gesteund en gevolgd.



Jaarverslag MR Van Dijckschool

Schooljaar 2016-2017

5

Onderwijskundig/pedagogisch beleid (incl. vernieuwing): Dit onderwerp is
besproken als onderdeel van de visie en ambitie van de school. Daarnaast hebben
we onder andere over het opzetten van de doorgaande leerlijnen (vanaf groep 1/2 tot
en met groep 8) en de bouwoverleggen gesproken. De leerkrachten hebben
afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in de (nieuwe) leerplannen voor hun
groep en de opbouw van de leerplannen over de groepen heen. Tot slot is ook de
aansluiting met de BSO ter sprake gekomen en het feit dat de Van Dijckschool
gekozen heeft om de BSO en een voorschoolse opvang via Stichting Kinderopvang
De Bilt te laten organiseren. Gedurende het schooljaar is de MR op de hoogte
gehouden van alle plannen en de voortgang rondom de overgang van naschoolse
opvang. Daarbij heeft de MR zich hard gemaakt voor een soepele overgang van
BSO naar de nieuwe organisatie.

Ondersteuning leerlingen en leerkrachten (IB, RT, Plusklassen/Topklassen): de
MR heeft de situatie rondom (permanente invulling van) IB en RT enkele keren
besproken met de directie. De plusklassen en de overgang naar het reguliere
onderwijs (met XL) hebben bijzondere aandacht gehad gedurende het gehele jaar.
Hierbij is specifiek de situatie van de huidige groep 7 verschillende keren besproken,
waarvoor de samenvoeging van de reguliere en plus klas leidde tot een relatief grote
groep, die een specifieke (maat-)oplossing vereiste.

Team competenties/ ontwikkelingen/ onderlinge samenwerking: Gedurende het
jaar heeft de MR regelmatig de samenstelling, sfeer en samenwerking binnen het
personeelsteam van de school besproken aangezien een groot deel van de
medewerkers nieuw op school was.

Huisvesting (onderhoud, aanpassingen, vernieuwingen): De directie heeft een
inventarisatie laten maken van de status van het onderhoud aan het gebouw,
daarnaast is er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd door een
externe adviseur om de veiligheid van het gebouw en de organisatie in kaart te
brengen. De aanbevelingen en acties zijn op basis van prioriteiten in een planning
gezet. Deze acties zullen ook in het huidige schooljaar voortgezet worden. De MR
blijft nauw betrokken bij de uitvoering van deze verbeteringen en het opvolgen van
de afgesproken acties.

PDCA cyclus (plan-do-check-act, incl. meten van voortgang/kwaliteit): Door
andere prioriteiten is dit onderwerp in het schooljaar 2016-2017 nog niet opgepakt.

Ouderparticipatie (i.s.m. OV): De MR heeft met de directie en met de OV voorzitter
gesproken over het vergroten van de aantallen ouders, die zich actief inzetten voor
de school. Wij zien veelal ouders van bovenbouw leerlingen actief betrokken en
willen de ouders van jonge leerlingen actief gaan betrekken. Dit hebben we onder
andere gedaan door ouders individueel te benaderen voor vacante posities binnen
de MR of andere organen. In het huidige schooljaar zullen we wederom samen met
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de OV en directie bespreken hoe we meer ouders actief kunnen betrekken bij alle
activiteiten in en om de Van Dijckschool.

Alles uit /optimale samenwerking tussen school en stichting Delta halen: op de
onderwerpen waar dat mogelijk was hebben we geprobeerd om ervaringen en
documenten van andere scholen binnen de stichting te betrekken.

Marketing - werven nieuwe leerlingen: De leerlingenstand is een terugkerend
onderwerp op de MR agenda geweest. In overleg met de directie hebben we
gekeken naar manieren om de nieuwe start van de Van Dijckschool onder de
aandacht van ‘nieuwe’ ouders te brengen en de school weer meer in een positief
daglicht te plaatsen. Gedurende het jaar hebben we gezien dat er meer
rondleidingen en aanmeldingen zijn gekomen. Helaas blijven de aanmeldingen van
nieuwe leerlingen achter bij de verwachtingen en de noodzakelijke groei van de
school. Daarom zal de MR dit onderwerp nauwlettend blijven volgen.

Daarnaast is nog een ander thema besproken: Aanpassing schooltijden: Begin
2017 heeft de directie van de school een voorstel ter instemming van de MR
voorgelegd over het aanpassen van de schooltijden naar een volledig continurooster
(vijf volledig gelijke schooldagen). Argumenten van de directie om schooltijden aan te
passen waren onder andere: uniformiteit van schooltijden binnen stichting Delta De
Bilt; vergroting van speeltijd en tijd voor activiteiten; meer regelmaat en structuur;
voldoen aan wettelijke pauzenorm voor leerkrachten; verlaging van de werkdruk voor
leerkrachten; meer tijd voor scholing en overleg van leerkrachten na school.
Na consultatie onder de achterban (ouders) heeft de MR geen instemming verleend
aan dit voorstel en zijn de schooltijden voor het schooljaar 2017-2018 niet veranderd.
Wel zijn er met goedkeuring van de MR voor het huidige schooljaar extra
studiedagen gepland om de werkdruk van leerkrachten te verlichten. Daarnaast zal
de MR en de directie in overleg met de ouders gaan om een structurele oplossing te
vinden voor de huidige schooltijden, die extra kosten voor de school en werkdruk
voor het personeel geven.

Buiten deze thema’s om, heeft de MR zich over de vaste (wettelijke) onderwerpen
gebogen, zoals begroting, formatie, protocollen en studiedagen.

Tot	slot	
In het schooljaar 2016-2017 is de Van Dijckschool vol vertrouwen begonnen aan een
nieuwe start onder stichting Delta De Bilt. Een nieuw team van leerkrachten en
ondersteuning is samengebracht. Zij moesten in korte tijd elkaar, de school, de
kinderen en de ouders leren kennen. Al tijdens de zomervakantie van 2016 en ver
daarna is er door dit nieuwe team heel veel werk verzet om het schooljaar voor onze
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kinderen zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Het team is daarin goed geslaagd.
De MR heeft op school de nieuwe start vol energie terug gezien: een positieve sfeer
en één team dat er het beste van wil maken! Wij willen dan ook het gehele team van
de Van Dijckschool heel hartelijk bedanken voor deze bijzondere inzet, veelal ook
buiten de gewone werkuren!

Ook in het schooljaar 2017-2018 hopen wij weer op de inzet van personeel en
ouders te kunnen rekenen. Samen zetten wij er de schouders onder om van de Van
Dijckschool weer nog meer die geweldige school te maken, die recht doet aan haar
100 jarig bestaan.
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Bijlage	1:	Jaarplanning	MR	Van	Dijckschool	2016	–	2017	
Datum Onderwerpen Toelichting
Maandag 29 augustus 2016 Bepalen belangrijkste thema’s voor school

en MR
MR Jaarplan 2016-2017
Werkwijze en samenstelling MR 2016/2017
Concept jaarverslag MR 2015/2016

Maandag 10 oktober 2016 Jaarvergadering OV en MR Voor alle ouders

Maandag 14 november 2016 Discussie MR regelement
Leerlingaantallen (teldatum 1-10-2016)
Cyclus personeelsbeleid 2016-2017
Thema 1 (Sociale/emotionele
veiligheid/vorming - kanjertraining)

Maandag 12 december 2016 Personeelsbeleid, CAO (incl.
ziekteverzuim)
Concept formatieplan 2017/2018
School zorgplan
Thema 2

Maandag 23 januari 2017 Schoolplan (inclusief analyse plussen,
delta’s en acties)
Jaarplan 2017/2018
Leerlingprognose 2017/2018
Overleg OV
Aanvraag huisvestingsvoorziening
Klankbordgroepen ouders
Concept schoolgids

Maandag 6 maart 2017 Vaststellen MR regelement
Schoolplan 2016-2020
Schooltijden 2017/2018
Concept formatieplan 2017/2018
Concept begroting 2017/2018
Groepsindeling 2016/2017

Maandag 10 april 2017 Overleg OV
Vaststellen begroting 2017/2018, inclusief
ouderbijdrage

Thema 3

Maandag 22 mei 2017 Vakantierooster 2017/2018
Vaststellen formatieplan 2017/2018
Vaststellen groepsindeling 2017/2018
Vaststellen schoolgids 2017/2018

Maandag 26 juni 2017 Update prognose leerlingen 2017/2018
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Evalueren samenwerking schoolleiding en
MR
Jaarplanning MR 2017/2018

Overige onderwerpen Samenwerkingsverband ZOUT

Mogelijke thema’s · Ambitie, visie voor de Van Dijckschool
· Communicatie
· Sociale/emotionele veiligheid/vorming
· Onderwijskundig/pedagogisch beleid

(incl. vernieuwing)
· Ondersteuning leerlingen en

leerkrachten (IB, RT,
Plusklassen/Topklassen)

· Team competenties/ ontwikkelingen/
onderlinge samenwerking

· Huisvesting (onderhoud, aanpassingen,
vernieuwingen)

· PDCA cyclus (plan-do-check-act, incl.
meten van voortgang/kwaliteit)

· Ouderparticipatie (i.s.m. OV)
· Alles uit /optimale samenwerking

tussen school en stichting Delta halen
· Marketing: werven nieuwe leerlingen


