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Jaarverslag MR IKC Floriant 2017-2018 

 
Inleiding 

De MR heeft in het schooljaar 2017-2018 zeven keer vergaderd. In het Floriantje is regelmatig kort 

verslag gedaan van de besprekingen en besluiten binnen de MR. In dit jaarverslag een beschrijving 

van de belangrijkste onderwerpen en besluiten. 

 

Met een mooi Inspectierapport en het behaalde certificaat Begaafdheidsprofielschool is IKC Floriant 

dit schooljaar goed van start gegaan. 

 

De MR heeft zich het afgelopen schooljaar gefocust op een aantal hoofdzaken die hieronder worden 

beschreven: 

 

Financiën 

De realisatie van kalenderjaar 2017 liet positieve cijfers zien. De begroting en realisatie van 

kalenderjaar 2018 lijkt voor de formatie positief. Er is een natuurlijke afvloeiing door het pensioen 

van een leerkracht en de adjunct- uren komen te vervallen. Dit zou minder op de personele kosten 

drukken. De MR ziet graag dat het Unicoz betrokken blijft bij het onderwijs en blijft inzien dat wij een 

gezonde financiële school zijn.  

 

Onderwijsontwikkeling 

Het eerste jaar met de combinatiegroepen groep 6/7 en 7/8 is organisatorisch goed verlopen. Het 

vraagt veel overleg momenten en flexibiliteit van de leerkrachten en een goede communicatie met 

de ouders. 

 

In november heeft IKC Floriant het certificaat BegaafdheidProfielschool behaald.  

 

Er is binnen de MR gesproken over een eventuele wijziging van de schooltijden mede in verband met 

de onrust die er af en toe is rondom de overblijf. Komend schooljaar wordt dit verder opgepakt. 

 

Dit schooljaar heeft IKC Floriant een pilot gedraaid met een evenementencoördinator om de 

werkgroepen in samenwerking met de Ouderraad te draaien.  Het doel hiervan is de werkdruk van de 

leerkracht te verlagen. De leerkrachten kunnen op deze manier meer tijd besteden aan andere 

belangrijke onderwijskundige taken. Het is wel van belang dat er komend schooljaar bij elke 

werkgroep een leerkracht als aanspreekpunt toegevoegd wordt. 

 

IKC Floriant en Drie Ballonnen start met een extra locatie voor de kinderopvang in de Balijhoeve. 

Gemeente Zoetermeer maakt een bedrag vrij voor de verbouwing van de Balijhoeve. Voor IKC 

Floriant blijft de huidige kinderopvang aan de Prismalaan beschikbaar naast deze nieuwe locatie. 

 

De website is dit schooljaar volledig vernieuwd en al goed in gebruik genomen. Daarnaast is hieraan 

ook een schoolapp gekoppeld. Komend schooljaar zal er meer aandacht besteed kunnen worden aan 

de schoolapp.  

 

In mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving ingevoerd. Vanuit Unicoz zijn diverse maatregelen 

genomen en stukken opgesteld om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.  
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Personeel 

Er is met regelmaat gesproken over de vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof. De 

bovenschoolse vervangingspoule is vrijwel leeg en de vervanging via een uitzendbureau is heel duur. 

Dit is een groot probleem in onderwijsland en de MR maakt zich hier zorgen over. IKC Floriant heeft 

al genoodzaakt de ouders van de kleuterklassen verzocht waar mogelijk hun kinderen thuis te 

houden of eerder op te halen van school.  

 

De formatie voor komend jaar was ook dit jaar weer een behoorlijke puzzel. Er is gekozen voor 

wederom twee combinatiegroepen in het regulier, groep 6/7 en groep 7/8. Daarnaast heeft er voor 

dit schooljaar een verschuiving plaatsgevonden in de combinatiegroepen van de HB klassen, groep 

4/5 hb, groep 6/7 hb en groep 8 hb. De huidige groep 8 HB is te groot om te kunnen combineren met 

groep 7 hb. Groep 3hb sluit aan bij groep 3 regulier. Groep 3 hb zal binnen en buiten de klas zoveel 

mogelijk aansluitend en passend onderwijs krijgen. Vanuit de MR is het belang van een goede 

communicatie hieromtrent benadrukt.  

 

Communicatie 

Communicatie van de school naar de ouders blijft een regelmatig terugkerend  thema in de MR. Het 

blijft belangrijk om zaken goed en duidelijk en met regelmaat te delen met leerlingen en ouders via 

het Floriantje, de mail en op informatieavonden. De regelmatig terugkerende themabijeenkomsten 

worden positief ontvangen door ouders en is een goede manier om ouders te betrekken en mee te 

laten denken. 

 

De ouderbetrokkenheid wordt ook vergroot door de klankbordgroep van ouders. Tijdens een 

klankbordbijeenkomst bespreken directie en ouders actuele schoolse zaken.  

 

Het contact tussen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad is goed. Dit vinden we belangrijk. 

 

Groei leerlingaantal. 

Bij de telling van 1 oktober 2017 is het leerlingaantal van IKC Floriant redelijk stabiel gebleven. 

Rokkeveen is een krimpende wijk en het blijft belangrijk dat IKC Floriant zijn positie als basisschool 

behoudt. Het blijkt echter lastig te zijn om te groeien qua leerlingaantal. Daarbij zijn er een aantal 

leerlingen verhuisd of naar een andere school gegaan. Het leerlingaantal moet een belangrijk 

aandachtspunt blijven. De MR wil graag een plan van aanpak maken om IKC Floriant goed op de kaart 

te zetten. 

 

Sfeer en veiligheid 

PBS en taakspel blijven een belangrijke rol spelen in de klas voor het aanleren van werk- en 

gedragsregels. Het team van IKC Floriant vindt het belangrijk om gewenst gedrag te vragen, te 

benoemen en te belonen.  Daarnaast is er nieuw beleid met het ingevoerde Gedragsprotocol. De 

gang van zaken rondom Time out geven, een gedragsbrief en schorsing zijn steviger neergezet. Het 

Unicoz-protocol is hierbij als leidraad genomen. De MR heeft instemming gegeven met dit protocol. 

 

Gebouw 

In het hele schoolgebouw zijn nieuwe zeepdispensers, houders voor papieren doekjes en 

luchtverfrissers geplaatst. Dit zorgt voor een grote verbetering in frisheid en hygiëne op school. 

De medewerkers van het schoonmaakbedrijf vullen dit aan.  

 

Het meubilair is aan vervanging toe, dit zal de uitstraling van de school ten goede komen. 
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De onderwijscao. 

IKC Floriant heeft het afgelopen schooljaar in een overgangsfase gezeten van basismodel naar 

overlegmodel. Er is een invoeringsplan gemaakt en deze is goedgekeurd door de MR.  

 

Werkdrukverlaging is een actueel onderwerp. Het gedeelte van het team heeft net als velen andere 

leerkrachten gestaakt en de overheid heeft gehoor gegeven. De MR steunt het team in het staken. Er 

is een bedrag vrijgekomen om de werkdrukverlaging voor een gedeelte tegen te gaan. Na overleg 

binnen het team en directie wordt dit geld komend schooljaar besteed aan: 

 

 Ondersteuning buiten de klas door ervaren leerkracht voor o.a. zorgleerlingen 

 Aanschaf van extra laptops 

 Meer licenties voor Taalzee en Rekentuin (ondersteuningsprogramma op reken- en taalgebied) 

 Inzet van evenementen- coördinator 

 

Deze gelden komen jaarlijks terug en nemen toe. Het team zal elk jaar opnieuw kijken hoe deze 

gelden ingezet kunnen worden. 

 

Samenstelling MR: 

Voorzitter: Alex Heemkerk 

Secretaris/ notulist: Jenny Middendorp 

Penningsmeester: Ellen Hartmann 

Personeelsgeleding: Ellen Hartmann, Bianca Jutte, Jenny Middendorp 

Oudergeleding: Alex Heemskerk, Safina Gregoor- Smak, Daniëlla Roels- Fowler 

Een gedeelte van de MR is op cursus geweest om de kennis op te frissen. 

 

De zittingstermijn van Personeelslid Bianca Jutte is verstreken. Binnen het team was er één nieuwe 

kandidaat waardoor verkiezingen niet nodig waren. Ingrid van der Kleij zal de vrijgekomen plek 

bezetten. We heten haar van harte welkom! 

 

Voor de continuïteit binnen de MR hebben we een afvloeiingslijst gemaakt waarbij er na elk 

schooljaar maar één wisseling plaats zal vinden in de MR- bezetting. Dit hebben we opgenomen in 

het huishoudelijk reglement. 

 

Bij de start van dit schooljaar hebben de MR -leden hun ambities voor de MR uitgesproken en 

vastgelegd. Dit is o.a. een uitgangspunt voor de agenda van de vergaderingen. Tijdens de eerste MR- 

vergadering van dit schooljaar zullen de ambities weer worden besproken en zo nodig bijgesteld. 

 

In het schooljaar 2018-2019 zal de MR zich vooral richten op de volgende punten: 

 

- Leerlingenaantal 

- Kwaliteit 

- Communicatie 

-             Schooltijden 

-             Begroting/Financiën 

-             Vervanging meubilair 

-             Oriëntatie nieuwe taal/spellingmethode 

-             Combinatiegroepen en clusteren 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag of andere punten om te bespreken 

met de MR? U kunt ons altijd aanspreken op school of contact opnemen via mr@floriant.unicoz.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

MR IKC Floriant 


