
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de Medezeggenschapsraad van OBS de Tuimelaar. In dit 

verslag beschrijft de MR waar zij zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding: Ilse van Ballegooij (voorzitter) en Vitalina Vrutaal 

Leerkrachtgeleding: Ranu Jaglal en Angela Slob (secretaris) 

De MR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd op onderstaande data: 

26 september 2017 

30 november 2017 

13 februari 2018 

24 april 2018 

29 mei 2018 

26 juni 2018 

Ook is de MR in november 2017 uit eten geweest voor een gezellig samenzijn. 

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 

 
Samenwerking met Jacobusschool 
Renovatie en opening 
Verkiezingen oudergeleding 
Benoeming personeelsgeleding 
Ouderarena/doorloopdag  
PR 
Groepsindeling en formatie schooljaar 2018-2019 
 

 

Samenwerking met Jacobusschool 

Er is sprake geweest van een verkenning rondom een samenwerking tussen obs De Tuimelaar en de 

Jacobusschool. De leerkrachten hadden behoeften om samen te werken om op deze manier van 

elkaar te kunnen leren, elkaar makkelijker te kunnen vervangen bij ziekte en samen sterker te staan 

in de wijk. Er hebben twee momenten plaatsgevonden om de ouders van beide scholen in te lichten. 

De leden van de MR waren hierbij aanwezig. De volgende stap was dat de besturen samen in gesprek 

gingen om de mogelijkheden te onderzoeken. Helaas zijn beide besturen er samen niet uitgekomen 

en is de verkenning tot samenwerking stil komen te liggen. 



 

 

Renovatie en opening school 

Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van de renovatie van de school en de 

verhuizingen die daarbij gepaard gingen. Het jaar was uitdagend voor zowel de leerkrachten en de 

leerlingen en hun ouders. De renovatie en de opening hebben in elke vergadering op de agenda 

gestaan om zo de vorderingen goed te kunnen volgen. Met elkaar hebben we een grandioze opening 

gepland. 

Verkiezingen oudergeleding 

In september bestond de MR uit twee leden; één ouder en één personeelslid. Aangezien de 

voorzitter van de MR dit te weinig vond om zo tot juiste besluitvorming te komen, hebben alle 

ouders van de leerlingen van de Tuimelaar de mogelijkheid gekregen om zich kandidaat te stellen 

voor verkiezingen. Omdat er maar één kandidaat zich aangemeld heeft, waren verkiezingen niet 

nodig. In november heeft Vitalina Vrutaal als ouder zitting genomen in de MR. 

Benoeming personeelsgeleding 

Aangezien het aantal ouders overeen moet komen met het aantal personeelsleden, heeft Ranu Jaglal 

per november 2017 zitting genomen in de MR. Zij is hiervoor in aanmerking gekomen, omdat er in 

haar takenpakket nog mogelijkheden waren. Het personeel heeft hiermee ingestemd. De MR bestaat 

nu uit twee ouders en twee leerkrachten. 

Ouderarena/doorloopdag 

Afgelopen schooljaar hebben er twee ouderarena’s plaatsgevonden, waarbij door ouders onderling 

werd gesproken over veiligheid op school en het contact met de leerkrachten. De ene vond plaats op 

2 november 2017, de andere vond plaats op dezelfde dag als de doorloopdag, 17 april 2018. Op die 

dag presenteerde de school de schoolprestaties, de zelfevaluatie en ontwikkelpunten aan het 

bestuur. De doorloopdag was een succes; het team zal moeten borgen en aanscherpen wat ze nu al 

aan het doen zijn. 

PR 

Als MR vinden we het belangrijk dat de school groeit en dat de school meer naamsbekendheid krijgt. 

Om die reden heeft de school dit jaar een facebook pagina gekregen. Tevens wordt de pers op de 

hoogte gebracht van de renovatie en opening van de school. 

Groepsindeling en formatie schooljaar 2018-2019 

Rondom de groepsindeling zijn er wijzigingen. De personeelsgeleding is akkoord met de nieuwe 

formatie. 

  



 

 

Overig 

Verder komen er bij elke vergadering vaste agendapunten terug: 

-VDA/DaVinci 
- Voortgang werkgroepen 
- Schoolprestaties 
- Medewerkers 
- OR 
- Leerlingen 

Voor punten verwijs ik naar de notulen op de website van de school. 

Evaluatie 

Het voornemen van de MR was om bij toerbeurt afwisselend bij de GMR-vergaderingen aanwezig te 

zijn om zo meer verbinding met stichting BOOR aan te gaan. Afgelopen jaar is dat als gevolg van de 

renovatie en de nieuwe leden nog niet gerealiseerd. 

De MR is tevreden over de samenwerking met de directie van De Tuimelaar. Informatie is tijdig 

aanwezig en er is voldoende toelichting om tot afgewogen beslissingen te komen. De MR is nog wel 

zoekende in haar rol en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen. De directie is in beginsel ook 

tevreden over de samenwerking met de MR. Zij ziet dat de leden nog zoekende zijn en zou graag 

zien, dat zij meer meedenken in de fase van beleidsontwikkeling, zodat bij stemmingen stukken 

kunnen worden afgetikt, omdat deze in voorfase al met elkaar zijn besproken. 
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