
Jaarverslag MR Geert Groteschool 2015  
 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Geert Groteschool bestond in 2015 uit de 
volgende leden: 
 
Personeelsgeleding: Gülçin Bayindir, Hilde Baack en Caren Rikkert   
Oudergeleding: Chintia van Unen (voorzitter), Maud Kamphuis en Rinette van der 
Vliet (secretaris).  
 

Bijeenkomsten 
 
De MR is in 2015 9 x bijeengekomen en wel op: 12 januari, 22 januari (ingelast), 3 
maart, 28 april, 26 mei, 1 juli, 28 september,17 november (ingelast), 9 december. De 
extra ingelaste vergadering op 22 januari is belegd naar aanleiding van de toen 
heersende onrust in 3 groepen wegens wisseling en of ziekte van docenten en de 
geboden oplossingen. De extra vergadering op 17 november was ingelast voor het 
bespreken van de begroting. De vergadering op 9 december 2015 stond geheel in 
het teken van de bespreking van het schoolplan 2016 – 2019. De MR heeft in januari 
januari 2016 haar handtekening gezet onder het schoolplan en daarom valt het 
meerjaren schoolplan formeel buiten dit jaarverslag. 
 

 
Terugblik 2015 
 
Het jaar 2015 begon onrustig op de Geert Groteschool. In 3 groepen is sprake van 
een instabiele situatie en de ontwikkelingen geven druk op de belastbaarheid van de 
leerkrachten. De communicatie naar ouders verloopt niet optimaal en zorgt voor veel 
onrust. MR en directie hebben hier uitgebreid over gesproken. Directeur Loles Bobo 
Ruiz wil aan de slag met een schoolontwikkeltraject, zowel voor docenten als 
directie. Zo gaan docenten aan de slag met een maatjessysteem, om elkaar van te 
kunnen ondersteunen en elkaar van feedback te kunnen voorzien. Na de 
zomervakantie is de situatie stabiel te noemen en keert de rust weer terug. Er is een 
pool van vaste invalkrachten opgezet, waardoor bij vervanging van leerkrachten 
zoveel mogelijk bekende gezichten voor de klas staan. De aanbouw van 3 
(nood)lokalen aan school heeft de prangende huisvestingssituatie naar tevredenheid 
van leerkrachten en ouders opgelost. De MR is ook blij dat cultuureducatie in 2015 
weer een stevige plek heeft gekregen op de Geert Groteschool. Dankzij de invoering 
van veel nieuwe methodes (taal, rekenen, lezen, Engels, beeldende vorming en 
muziek) maakt de Geert Groteschool een inhoudelijke inhaalslag en is er ruimte en 
inhoud om toe te werken naar een excellente school.  
 
Afgegeven adviezen en instemming 
De MR heeft in 2015 4 formele adviezen afgegeven (beleidsplan kwaliteitszorg, 
onderwijskundig jaarplan, vakantieregeling 2015/2016, formatieplan 2015/2016). 
Daarnaast heeft de MR de directie tussentijds ongevraagd van advies voorzien. De 
MR heeft dit jaar geen gebruik gemaakt van haar instemmingsrecht omdat de 
begroting 2016 in 2015 nog niet formeel ter instemming aan de MR is voorgelegd. De 
adviezen worden hieronder toegelicht. 
 



Adviezen: 
 
1. Beleidsplan kwaliteitszorg / schoolondersteuningsprofiel 
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht en is elke school 
verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen waarin staat op 
welke wijze de school onderwijs biedt dat past bij de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingen. Het beleidsplan kwaliteitszorg ofwel SOP dat de directie samen met een 
deel van het docententeam heeft opgesteld, is aangeboden aan de MR. De 
medezeggenschapsraad heeft op 9 juni 2015 advies uitgebracht op dit beleidsplan 
kwaliteitszorg. 
 
De MR vindt het huidige ondersteuningsprofiel 2014-2015 op strategisch beleid nog 
onvoldoende uitgewerkt. De inventarisatie levert inzichten op. Op basis van de 
inzichten vindt de MR dat de basisvoorzieningen t.a.v. passend onderwijs op de 
Geert Grote School verbeterd kunnen worden. Zij vraagt om eerst deze 
basisvoorzieningen op orde te brengen alvorens wordt gespecialiseerd op thema’s 
binnen passend onderwijs. De MR adviseert oa om: 

 Standaard werkwijzen vast te leggen en ouders daarin mee te nemen 

 Procedures bekend te maken bij ouders, verwachtingenmanagement  

 Themabijeenkomsten organiseren over de zorgstructuur, over passend 
onderwijs  

 Communiceren van procedures en doorlooptijden bij zorgleerlingen op de site 
en in de schoolgids  

 
2. Onderwijskundig Jaarplan 2015 
De MR heeft op 12 januari 2015 een presentatie gekregen van het onderwijskundig 
jaarplan 2015 door de directie. Na de overhandiging van het jaarplan in de MR 
vergadering van 3 maart heeft de MR positief geadviseerd op het onderwijskundig 
jaarplan 2015 met een aantal inhoudelijke opmerkingen.  
 
Onderwijs 
De MR is blij met de successievelijke vervanging van de genoemde lesmethodes 
aangezien dit een noodzakelijk verbeterpunt was en blijft. Het verder inbedden van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) vindt de MR van belang maar ziet zij dit in het 
jaarplan onvoldoende terugkomen.  
 
Zorg voor leerlingen 
De MR vindt het belangrijk om een duidelijke zorgstructuur voor leerkrachten en 
ouders te creëren. Waarbij proces, doorlooptijd en kwaliteit bekend is en wordt 
gemanaged.  
 
Personeelsbeleid 
De MR vindt dat aandacht nodig is voor het personeelsbeleid. In het kader van 
collegiale consultatie is het van belang dat leerkrachten elkaar ontmoeten. Daarnaast 
moet de afstemming binnen het team over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken een 
plaats krijgen binnen het onderwijskundig jaarplan. Hierbij wordt onder meer bedoeld 
dat bij omvangrijke issues/problemen de mogelijke oplossingen of  verbeterplannen 
eerst het schoolteam moet worden geïnformeerd. Om betrokkenheid te creëren en 
heldere communicatie te bewaken. 
 



ICT 
In 2015 is de infrastructuur op school verbeterd, maar er zijn structureel te weinig 
laptops of pc’s beschikbaar voor de leerlingen. ICT is een blijvend aandachtspunt 
voor de MR. 
 
Communicatie 
Tot slot vraagt de MR aandacht voor het proces van communicatie naar ouders, 
leerlingen en leerkrachten. Dit behoeft verbetering. De MR ziet dit graag vastgelegd 
zodat de school hier een verbeterstap in kan maken. 
 
 
3. Vakantieregeling 2015/2016 
De MR heeft in april positief geadviseerd op de voorgelegde vakantieregeling 
2015/2016. 
 
4. Formatieplan 2015/2016 
Door de samenvoeging van groep 5a en 5b vlak voor het einde van het schooljaar, 
ging het formatieplan van dit jaar gepaard met behoorlijk wat onrust en boosheid van 
de betrokken ouders. Na een aantal ouderavonden en gesprekken van de MR en 
directie is een positief advies gegeven aan de formatie. De MR adviseerde voor een 
eventuele volgende keer vroegtijdige communicatie aan ouders, zodat ze langzaam 
meegenomen kunnen worden in de veranderingen die gaan komen. Dit was met de 
groepen 2 wel gebeurd en daar is de samenvoeging tot 1 groep 3 dan ook beter 
ontvangen. De MR heeft op 24 juni 2016 uiteindelijk een positief advies op de 
uitgangspunten van het formatieplan gegeven. Hierbij is gepleit voor een evenredige 
verdeling van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in het team. 
 
 
 
Begroting 2016 
De directie heeft de begroting op een speciaal ingelaste vergadering op 17 november 
2015 besproken met de MR. De MR heeft kennis genomen van de begroting. Na 
bespreking van de begroting door de directie met het stichtingsbestuur van Catent, 
komt de begroting ter instemming terug bij de MR. Dit zal in 2016 gebeuren en valt 
dus formeel buiten dit jaarverslag. 
 
 
 

Overige onderwerpen 
 
Huisvesting 
Het prangende huisvestingsprobleem van de GGS is in 2015, mede op advies van 
de MR, bijdragen van bezorgde ouders en uitgebreide gesprekken van de directie 
met bestuur en de gemeente Zwolle, opgelost in de vorm van tijdelijke aanbouw aan 
de huidige locatie van de GGS aan de Van Hille Gaerthéstraat. De noodlokalen zijn 
licht en prettig. Eén lokaal in de gang ernaar toe is aan de kleine kant.  
De MR is positief over de huidige huisvesting. De huisvesting moet blijvend aandacht 
houden in relatie tot de leerlingenpopulatie. Uitgangspunt van de MR is dat er een 
gezond en ruim leefklimaat is voor de leerlingen, met extra ruimte voor beweging en 
het bieden van passend onderwijs. 



 
GMR 
De voorzitter van de MR heeft sinds mei 2015 als afgevaardigde van de MR van de 
Geert Groteschool zitting in de gemeenschappelijke MR vergadering (GMR) van 
stichting Catent. Zij houdt op deze manier vinger aan de pols bij ontwikkelingen op 
stichtingsniveau en voert waar mogelijk de belangen van de GGS daar.  
 
 
 
Namens de MR,  
 
Rinette van der Vliet, secretaris 
Februari 2015  


