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Voor u ligt het jaarverslag van de Kindcentrumraad (KCR) van basisschool De Troubadour over het
schooljaar 2018-2019.
Medezeggenschap
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en het stichtingsbestuur kunnen niet zomaar
hun gang gaan op 'hun' basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de
ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR), dat
staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven
- die waarvoor instemming van de MR vereist is
- die waarover de schoolleiding de MR moet informeren
In deze 3 situaties is er sprake van respectievelijk adviesrecht, instemmingsrecht en informatieplicht.
Samenstelling KCR de Troubadour
De KCR de Troubadour is een kindcentrum breed overleg orgaan waarin zowel ouders vanuit de MR
of Kanteel kinderopvang als teamleden van de basisschool en kinderopvang bij betrokken zijn. De
KCR De Troubadour bestaat uit 8 leden: 3 ouders en 2 teamleden vertegenwoordigen de MR van
basisschool de Troubadour. Voor Kanteel kinderopvang vertegenwoordigen 2 ouders (OC oudercommissie) en 1 teamlid de KCR, zie tabel 1. De directie is officieel gesprekspartner van de MR,
maar is geen lid.
De KCR de Troubadour maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van de Stichting Signum. In ’s-Hertogenbosch en omgeving is SIGNUM een organisatie voor primair
onderwijs. Signum telt 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over
alle stadsdelen.
Vanuit De KCR de Troubadour wordt vanuit de GMR, de werkgroep financiën bezocht door één
leerkracht van de MR.
Tabel 1 : Samenstelling KCR de Troubadour 18/19
Oudergeleding MR

Teamgeleding

Natalie van Hove
(voorzitter)
Monique
Brummans
Marjolein
Vlaardingerbroek

Sylvia Hendriks
Hedwig
Oostrom
vacature

Oudergeleding
kinderopvang
Anneke
Verstegen
Sanneke
Metzemaekers

Personeel
kinderopvang
Nicole Merks
vacature

In april heeft Natalie, wegens persoonlijke redenen, aangegeven niet meer de taak van voorzitter te
kunnen vervullen. Marjolein heeft de rol van voorzitter van Natalie overgenomen.

Vergaderingen
Het afgelopen schooljaar is de KCR 8 keer bij elkaar gekomen. De KCR bespreekt volgens een vaste
cyclus een aantal belangrijke onderwerpen, waarbij de zienswijze van de gehele KCR zeer serieus
genomen wordt door de schoolleiding.
Hieronder een korte weergave van wat we besproken hebben. Met daarbij waarvoor instemming is
verleend.
Aan het begin van het schooljaar nemen we een aantal algemene zaken door, zoals de jaarplanning,
binnen de MR en een rooster van aftreden. Ook het jaarverslag komt direct aan bod, ieder nieuw
schooljaar levert de MR een verslag van het afgelopen schooljaar.
Als het jaarverslag af is, wordt dit zo spoedig mogelijk op de website geplaatst, zodat ook ouders
inzage hebben.
Kanteel kinderopvang
Elk jaar worden voor de kinderopvangen de tarieven aangepast en toegelicht. De OC van Kanteel
heeft hier adviesrecht in. Voor de wijzigingen voor 2019 is hierop akkoord gegeven. In september zijn
alle pedagogische medewerkers van KC de Troubadour vanuit de KCR verrast met een bedankje voor
hun inzet van het afgelopen jaar.
Jaarlijks worden ook de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid en inspectierapporten
besproken en geëvalueerd. Op gekomen actiepunten zijn opgevolgd in de KCR vergaderingen.
OC Kanteel: akkoord
Tijdens iedere MR vergadering is er aandacht voor de GMR vergaderingen. We nemen door wat er
tijdens de GMR vergaderingen is besproken en wat ook relevant kan zijn voor onze KCR.
In de loop van het schooljaar komt de begroting uitgebreid aan bod. Belangrijk hierbij zijn de
inkomsten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal leerlingen op school. Daarnaast
passeren de uitgaven, zoals personele kosten, leermiddelen en onderhoud van de school. Als KCR
heeft het personeel geleding hier adviesrecht op.
Leerkracht: akkoord
Aftreden directeur, aanstellen interim directeur
In oktober is het contract met de huidige directeur ontbonden en is de gehele KCR vanuit Signum
betrokken geweest bij het aanstellen van een interim directeur. De interim directeur is aan de slag
gegaan met een afgestemde opdracht tussen Signum, interim directeur en KCR.
Stakingen
Afgelopen schooljaar hebben er in het land diverse stakingen plaatsgevonden ten behoeve van
verlaging van de werkdruk en het dichten van de salariskloof tussen het primair en voortgezet
onderwijs. In de KCR zijn de gedachtes achter de acties, vormen van actie voeren en de
stakingsbereidheid besproken. Verder is er binnen de KCR besproken bij het vrijkomen van de
werkdrukgelden over de inzet hiervan.
Vierjarenplanning bestuur formatieplan 2019-2023
Vanuit Signum is er een bestuur formatieplan opgesteld. Deze is binnen de KCR besproken en
feedback opgegeven richting de directeur. Belangrijke pijlers in dit plan zijn kwaliteit en continuïteit.
Kwalitatief goed onderwijs en continuïteit op de school waarborgen.

Kindcentrumplan 2019-2023
Vanuit het vierjaren plan van Signum is er voor de KC de Troubadour ook een Kindcentrumplan
opgesteld. Dit plan is met de KCR besproken, feedback opgegeven en onduidelijkheden toegelicht
door de directeur.
Schoolgids
De schoolgids wordt gemaakt voor ouders en leerlingen en bevat relevantie informatie over de
school, zoals visie, missie, rooster, schoolregels, klassenindelingen, enz. Voordat de gids officieel
gepubliceerd wordt, moet de MR daarmee instemmen. Dit schooljaar is de schoolgids drastisch
herzien
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming
In het verlengde van de begroting is ook het formatieplan van het nieuwe schooljaar besproken. In
het taakbeleid staat hoe er wordt omgegaan met de verdeling van de taken van de leerkracht
(takenlijst). Dit beleid is vastgelegd in een basisdocument, wat ook ter beschikking wordt gesteld aan
de MR leden. Per schooljaar wordt er op individueel niveau een taakverdeling gemaakt die
besproken en ondertekend wordt door de directie en betreffende leerkracht.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming
Het vakantierooster wordt ieder jaar vastgesteld op basis van landelijke en gemeentelijke regels en
afspraken. De school stelt zelf de studiedagen vast en kijkt daarbij zoveel mogelijk naar aansluiting bij
de al vastgestelde vrije dagen.
Ouders: instemming/ Leerkracht: instemming
Social School app
In het voorjaar is de social school app bij KC de Troubadour geïntroduceerd. Zowel school als de BSO
hebben toegang tot deze app. Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf niet.
Het is een positieve ontwikkeling qua communicatie vanuit school en BSO om de dagelijkse gang van
zaken te kunnen volgen. Ook is de stroom aan informatie veel duidelijker geworden, alle informatie
wordt via de app gedeeld en geen losse formulieren of lijsten bij de klas worden gebruikt.
Als KCR hadden we voor afgelopen schooljaar speerpunten opgesteld die we met elkaar wilden
bereiken. Door de wisseling van directie en onverwachte tegenslagen is halverwege het jaar besloten
deze speerpunten te laten vervallen en samen met de directie focus te leggen om met de
medewerkers samen te werken om de dagelijkse gang van zaken bij de Troubadour te verbeteren.
Belangrijk speerpunt “zichtbaarheid van de KCR” is doorgeschoven naar schooljaar 19/20.
Aan het einde van de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Natalie en Monique. Zij
hebben hun taken naast zich neergelegd. Namens alle leden van de KCR bedanken wij hen voor hun
inzet en input van de afgelopen jaren. Daarnaast heten wij, vanaf juni, Ron van den Dungen en
Charlotte Dillisse van harte welkom als nieuwe KCR-leden binnen de MR oudergeleding.
Namens de gehele KCR,
Marjolein Vlaardingerbroek
(voorzitter)

