Jaarverslag MR DSB/PWA 2012-2013
De gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door twee
deelmedezeggenschapsraden: de Prins Willem Alexanderschool en de Startbaan vormen namelijk
een school binnen de stichting Eem Vallei Educatie. De MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die
zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS): informatierecht, recht op overleg,
initiatiefrecht, instemmingsrecht en adviesrecht. Op de websites van beide scholen worden deze
rechten nader benoemd en staan tevens de verslagen van de MR vergaderingen.

Organisatie
Met de directiewissel in het najaar van 2011 is Anja Luitjes directeur geworden van de Prins Willem
Alexanderschool (PWA) en Judit van Buuren interim directeur op de Startbaan (DSB) tot en met het
schooljaar 2012-2013. In goede afstemming met de directie van de stichting Eem Vallei Educatie
(EVE) is vanaf het schooljaar 2013-2014 Anja Luitjes als directeur benoemd voor beide scholen. De
PWA en DSB vormen namelijk een gezamenlijk BRIN nummer binnen de stichting EVE. Voor beide
scholen is dezelfde Intern Begeleider aangesteld per schooljaar 2013-2014. Ook krijgen beide scholen
aanspreekpunten voor de dagen dat de directeur op de andere school is.

Personele zaken
Ook dit schooljaar is op beide scholen sprake geweest van een redelijk stabiel team van leerkrachten.
Met de voortschrijdende krimp (als landelijke tendens en ook Soest breed) gaat het aantal groepen
op de PWA met ingang van het schooljaar 2013-2014 terug van 6 naar 5. Op DSB blijft het aantal
groepen gelijk op 5. Dit wordt onder meer opgevangen doordat leerkrachten uit eigen keuze binnen
de EVE stichting van school zijn gewisseld en door meer met combinatieklassen te gaan werken.

MR
De gezamenlijke MR is in het schooljaar 2012-2013 zes keer bij elkaar gekomen. Voor het komende
schooljaar zijn diverse veranderingen binnen de MR aan de orde. Er is ruimte gekomen voor een
nieuw MR lid in de oudergeleding; ook in de personeelsgeleding vinden wijzigingen plaats. Daarbij
wordt de continuïteit van kennis en ervaring in de representatie binnen de gezamenlijke MR vanuit
beide scholen geborgd.
Verder is de GMR vertegenwoordiging afgelopen schooljaar weer versterkt; deze bestaat nu uit een
ouder en een personeelslid. De GMR is het orgaan dat alle scholen binnen de stichting EVE
vertegenwoordigd.

Instemming en advies
Afgelopen schooljaar heeft de MR diverse onderwerpen besproken en waar relevant van instemming
of advies voorzien, zoals voor wat betreft de inrichting organisatie en directie schooljaar 2013-2014
waar de MR adviesrecht heeft. Andere voorbeelden zijn het protocol medisch handelen,
tevredenheidsonderzoek, ouderbetrokkenheid, verkeerssituatie, continurooster en het
huisvestingsplan van de gemeente Soest.

Toekomst
Ook komend schooljaar is het zaak actuele ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk op te
anticiperen. Hierbij valt onder meer te denken aan:
-

-

-

Het stopzetten van de fusieverkenning tussen de stichting EVE en de stichting Meerkring.
Wel wordt ingezet op intensieve samenwerking. De GMR is nauw bij deze ontwikkeling
betrokken. Ook de MR houdt vinger aan de pols voor wat de betreft de uitwerking en de
implicaties hiervan.
De demografische ontwikkeling in de gemeente Soest. Ook de PWA heeft te kampen met
een daling van het aantal leerlingen. Voor DSB blijft het aantal leerlingen stabiel.
Het integrale huisvestingsplan van de gemeente Soest. Het is wenselijk tijdig in te spelen
op scenario’s van nieuwbouw of renovatie, maar ook in relatie tot het gebruik van
multifunctionele ruimte.
Op DSB wordt verkend in hoeverre een continurooster voor het schooljaar 2014-2015
wenselijk en haalbaar kan zijn. De MR heeft hier instemmingsrecht, omdat het een
wijziging van de lestijden zou betekenen.
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