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1. Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) van de Rosa basisschool presenteert
hierbij het jaarverslag, dat bedoeld is om als MR verantwoording af te
leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2018-2019.
Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te
informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben
plaatsgevonden. Daarnaast heeft het verslag een informerende functie
richting de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk
en Interconfessioneel onderwijs waar de school bestuurlijk deel vanuit
maakt.

1.1.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschap is verplicht op iedere school en is gericht op
inspraak en medezeggenschap.
De MR bestaat uit een afvaarding van het onderwijzend personeel en
ouders, en overlegt met de directie van de school. O.a. over belangrijke
schoolzaken, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van geld, het
vaststellen van de vakanties en de veiligheid op school.
De directie heeft toestemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals
het schoolplan, formatieplan, schoolbudget. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR maar is wel bij iedere vergadering aanwezig als
adviseur en als toehoorder en licht beleidsstukken toe.
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen en
opmerkingen.

1.2.

Samenstelling MR

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR de volgende samenstelling:
Afgevaardigden namens het personeel:
• Edith van der Woude, aangetreden sept. 2016 (voorzitter)
• Wilanja de Vries, aangetreden sept. 2018
• Deyanira Eisden, aangetreden januari 2019
Afgevaardigden namens de ouders:
• Mehdia Akhamrane, aangetreden sept. 2013 en sept. 2016
• Wendy Udenhout, aangetreden maart 2017
• Tamimount Lemtasi, aangetreden april 2018, afgetreden juli 2019.
De directeur, Evrim Uyar, adviseert de MR.
De leden zullen afwisselend de vergaderingen notuleren.
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1.3.

Vergaderdata

In het jaar 2018-2019 is de MR 5 keer bijeengekomen, te weten op:
• 16 oktober 2018
• 27 november 2018
• 5 februari 2019
• 2 april 2019
• 18 juni 2019
Tevens is er een ingelaste spoedvergadering geweest op 4 juni 2019.
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2. Onderwerpen
Hierbij een overzicht van de jaarlijks terugkerende onderwerpen die in de
MR zijn besproken:
1. Begroting
2. Formatie 2018-2019
3. Goedkeuring MR
4. Jaarplanning
5. Ouderraad
Tevens zijn ook de volgende onderwerpen aan bod geweest:
6. Bezoek college van bestuur
7. Communicatie MR naar ouders
8. Gezond eten en drinken
9. Jumbo spaaractie
10.Kinderraad
11.Montessori in gebouw Rosaschool
12.Ouderbijdrage
13.Sluiting VVE
14.Veiligheid in en rond schoolgebouw
o Gevaarlijke kruising
o Speelberg
2.1.

Begroting 2019

In november 2018, tijdens het laatste begrotingsgesprek, is de school nog
steeds financieel stabiel en qua formatie op orde.
Begin januari 2019 blijkt door aanpassingen in de meerjarenbegroting er
een tekort ontstaan , dat kwam overeen met 1,0 fte.
De directie heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een
aanspraak op de knelpuntenpot.
Mocht dit niet lukken dan heeft de Rosa ook nog reserves die ingezet
kunnen worden. Het is nog niet bekend wat dat betekent voor de formatie
van het komende schooljaar.
In juni 2019 komt het bericht dat er geld vrij komt voor het team om zich
beter te kunnen ontwikkelen. Dit geld zal worden besteed aan oa. een
burgerschap methode (Kwink).
2.2.

Formatie 2018-2019

Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende leerkrachten vertrokken van
de Rosa en zijn er weer nieuwe leerkrachten het team komen versterken.
• Per augustus 2018 komt juf Deyanira het Rosa team versterken, zij
werkt fulltime in groep 3.
• In december 2018 verlaat meester Sander (groep 5) de school en
zijn plaats wordt overgenomen door juf Alysha.
• Vakleerkracht gym meester Ogy stopt in januari 2019 met de
gymlessen op de Rosa. Drama docent meester Daan neemt tijdelijk
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•
•

2.3.

de plaats van meester Ogy in en gaat drama lessen geven op de tijd
van gym.
In april komt vakleerkracht gym, juf Eylem, de gymlessen geven, en
neemt de plaats van Meester Daan in.
In juli 2019 verlaat meester Gabe de Rosaschool.
Juf Bea verlaat de school ook in juli 2019.

Goedkeuring MR

De MR heeft de volgende plannen goed gekeurd:
• het jaarverslag van de MR 2017-2018 (16 oktober 2018)
• het formatieplan 2019-2020 (door personeelsgeleding ingestemd op
18 juni 2019)
• het schoolplan 2019-2022 (18 juni 2019)
• het werkverdelingsplan 2019-2020 (door personeelsgeleding
ingestemd op
18 juni 2019)
2.4.

Jaarplanning 2018-2019

Van de realisatie van de jaarplanning 2018-2019 geven we hieronder kort
een samenvatting.
De school heeft zich verder geprofileerd als Gezonde School met de
richting beweging & voeding, met als een gevolg een certificaat. Hier gaan
we ook een vervolg aan geven.
Het team heeft zich, tijdens de studie-avonden, bezig gehouden met
begrijpend lezen en woordenschat.
Opleidingen:
Kirsten de Goede heeft de schoolleiders opleiding gevolgd, 1e jaar is
behaald. Ze gaat komend schooljaar verder met het 2e jaar..
Ikram Akhamrane volgt de Pabo opleiding en gaat daar het komende
schooljaar mee verder.
Lisette de Vries heeft de Rekenopleiding gevolgd en heeft deze behaald..
Verder zijn er nog leerkrachten interne cursussen gaan volgen van de
ASKO.
De werkgroep Identiteit is onder begeleiding van Melissa Bakker verder
gegaan met het maken van een plan om meer aandacht te kunnen
besteden aan diverse levensbeschouwelijke feesten/herdenkingen dmv.
leskisten en thematassen. Dit wordt het komende schooljaar
gecontinueerd.
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2.5.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit de groep klassenouders (elke groep heeft één of
twee klassenouders). Deze groep en andere ouders ontmoeten elkaar
wekelijks in de ouderkamer. De ouderraad heeft een WhatsApp, zodat ze
elkaar snel kunnen bereiken.
De directie onderhoudt het contact met de ouderraad )ongeveer één keer
per zes weken).
De ouderraad ondersteunt het personeel op velerlei gebied, o.a. bij
uitstapjes en de verschillende feesten (Sinterklaas en Kerst).
Er wordt in de MR verslag gedaan van verschillende activiteiten en wensen
van de ouders.
Een grote wens van de ouders is om verschillende activiteiten (bv
kinderboekenweek) en feesten beter zichtbaar in de school te maken. Er
zal een feestkalender door de ouders opgesteld worden, de directie kiest
er een aantal feesten uit. De ouders willen zorgdragen voor het meer
zichtbaar maken van de feesten in de school. Dit krijgt in het komende
jaar een eerste aanzet.
Het jaarlijkse zomer eindfeest is ook dit jaar door de ouderraad
georganiseerd, en er is een bedrag van 500 euro opgehaald.
Het feest zal nog geëvalueerd worden met de directie en de ouderraad.

2.6.

Bezoek college van bestuur

Op 1 maart kwam Dorien Nelisse, de nieuwe voorzitter College van
Bestuur van de ASKO, op bezoek om de sfeer te proeven.
Dorien was enthousiast over o.a. Topondernemers bij groep 8.
2.7.

Communicatie van MR naar ouders

De MR wil haar achterban beter gaan informeren over zaken waar de MR
zich mee bezig houdt. Zij wil na elke vergadering een stukje voor de
nieuwsbrief schrijven.
De MR schrijft al vele jaren haar jaarverslag voor bestuur, personeel en
ouders. Dit gaan we het komende schooljaar oppakken.

2.8.

Gezond eten en drinken

De Rosa is zich met succes verder gaan
profileren als gezonde school met richting voeding en beweging.
Wij hanteren de richtlijnen van Jump-in en de afspraak is dat voor de
eerste pauze water en fruit en voor de tweede pauze bruin brood en
thee/melk of water gegeten en gedronken wordt.
Tijdens het laatste gesprek met Jump in is gebleken dat wij als school al
er goed bezig zijn geweest om een gezonde school te worden.
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Hiervoor hebben we het certificaat mogen ontvangen en er hangt nu een
bordje
Gezonde School naast de voordeur.
Vanuit de gemeente zijn er 2 bijeenkomsten voor ouders over gezonde
voeding en traktaties geweest.
Ook de kinderen hebben hierover
lessen aangeboden gekregen.
De kinderen en ouders wisten niet dat
er gemiddeld in een pakje drinken 5
suikerklontjes zitten.
De Rosa heeft ook een aantal maanden
mee gedaan met het schoolfruit project
en kreeg 3 dagen fruit/groente
aangeboden voor alle kinderen.

2.9.

Jumbo spaaractie

Het afgelopen schooljaar hebben we als school weer meegedaan met de
actie “Sparen voor je school”.
Het geld, 450 euro, is besteed aan buitenspeel materiaal voor de kleuters,
en is met succes in het begin van de zomer in gebruik genomen door de
kinderen.

2.10. Kinderraad
Vorig schooljaar is een start gemaakt met een kinderraad (kinderen waren
van diverse scholen uit Noord). De kinderraad werd geleid door Nicole de
Munk van Wijsneus en had als thema, het verbeteren van de sociale
contacten in de buurt/wijk.
Helaas heeft de kinderraad dit jaar geen vervolg gekregen.

2.11.

Montessori in gebouw Rosaschool

In april is er tijdens de MR vergadering besproken dat de Montessorischool
zich zou gaan huisvesten in de Rosa.
Volgens de gemeentelijke regelgeving moeten scholen, die lokalen
overhebben, deze ruimten beschikbaar stellen aan scholen die extra
ruimte nodig hebben.
Dit om tegen te gaan dat openbare financiële middelen worden verspild.
De ASKO en het team van de Rosa werken daar aan mee eveneens het
schoolbestuur InNoord en het team van de Montessorischool.
8

Voor de zomervakantie wordt er hard gewerkt om de lokalen voor de
Montessori leeg te halen en de groepen 3 en 4 evenals het bevolokaal is
naar boven verhuisd.
Er zijn gesprekken met de gemeente, de Rosa en de Montessori geweest
over de invulling van de speelplaats.
Dit zal een natuurspeelplaats worden.
Omdat de ouders van de Rosa zich zorgen maken over een aantal zaken
rondom het intrekken van de Montessori wordt er een spoedvergadering
aangevraagd door de oudergeleding van de MR.
Bij de spoedvergadering van 4 juni 2019 zijn Jan Willem van Schendel en
Richard Winter van de ASKO op verzoek van de oudergeleding aanwezig.
Tijdens de vergadering worden een aantal onderwerpen besproken.
Besproken is oa.
1. De aanwezigheid van fijnstof: er wordt jaarlijks op verschillende
ASKO scholen naar verschillende factoren gekeken zoals CO-2 en
fijnstof de Rosa was nog niet aan de beurt.
2. Hoe lang blijft de Rosa bestaan: de Rosa blijft nog zeker 2 jaar
bestaan, er wordt ieder jaar gekeken naar oa. de schoolresultaten,
de formatie, het gemiddeld aantal leerlingen.
3. Verbeterpunten ASKO: betere communicatie naar ouders.
2.12. Ouderbijdrage

Vorig schooljaar heeft de school meegedaan aan een pilot mbt. de
ouderbijdrage, dat is dit schooljaar voortgezet:
• Het scannen van de stadspas.
• De gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage op de
schoolrekening wordt gestort.
Mede hierdoor heeft de school vrijwel alle ouderbijdragen mogen
ontvangen.
Dit geld gebruikt de school o.a.
voor diverse uitstapjes (vervoer),
Sint Maarten, Sinterklaasfeest,
kerstfeest, schooltuinen en
afscheid groep 8).
Met ingang van dit jaar heeft de
directie besloten om de
ouderbijdrage (incl. het
schoolreisje) te verhogen tot:
€ 60 voor het eerste kind, € 50
voor het tweede kind en € 40
voor het derde en volgende kind.
Het schoolreisje had dit jaar, voor de hele school, de Efteling als
bestemming.
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2.13. Sluiting VVE
Per december 1018 is de VVE (Combiwel) gesloten vanwege terugloop van
aanmeldingen. De kinderen zijn onderverdeeld op andere scholen.
Onze ouders met kinderen die nog 4 jaar moesten worden kregen
inschrijfformulieren en een mail voor aanmeldingen bij de kleutergroep.
In april 2019 zijn er 6 aanmeldingen binnen gekomen.

2.14. Veiligheid in en rond schoolgebouw
Veiligheid van kinderen, hun ouders en personeel in en rond de school, is
vaak een onderwerp van gesprek geweest.
Punten die aan de orde kwamen, waren: de schoonmaak van de gymzaal
en de werking van de douches, de gevaarlijke kruising van de fietspaden
met de autoweg voor de school en de speelberg op het speelplein.
De klachten werden door de directie met de diverse instanties
opgenomen.
Dit heeft geresulteerd in:
• nieuw schoonmaakbedrijf voor gymzaal en repareren van de
douches;
• doortrekken van de stoep naast fietspad en tekens op wegdek
geschilderd;
• diverse reparaties van de speelberg en uiteindelijk een nieuwe
inrichting van het speelplein.

3.

Slot

De MR was dit schooljaar compleet.
Bij de personeelsgeleding ontstaat een vacature, aangezien de benoeming
voor 3 jaar van de voorzitter verlopen is. Zij stelt zich herkiesbaar.
Bij de oudergeleding ontstaat een vacature, vanwege het vertrek van één
ouder (haar kinderen verlaten de school).
Voor beide vacatures doen we een beroep op het personeel en er komt
een oproep voor ouders, om zich kandidaat te stellen voor de MR via de
nieuwsbrief.
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles
wat ons wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening
besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw
opmerkingen en vragen aan ons te mailen.
De MR is altijd bereikbaar via het e-mailadres; strosa.mr@askoscholen.nl.
Amsterdam, 11 oktober 2019
De MR van de Rosa basisschool
Amsterdam
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