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Samenstelling en taakverdeling
De medezeggenschapsraad (hierna MR) is als volgt samengesteld:
Willem Bikker

Voorzitter

ouder geledingen

Theo van Wijk

Plaatsvervangend voorzitter

ouder geledingen

Erika Deelen

GMR

ouder geledingen

Raymond Hartog

Lid

ouder geledingen

Leon van Dalen

Lid

personeel geledingen

Mirjam van den Berg

Lid

personeel geledingen

Marianne Molle
Saskia Klaasse

GMR
Secretaris

personeel geledingen
personeel geledingen

In de loop van het jaar heeft Wilko Heijkoop de MR verlaten.

Vergaderdata
De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data:
6 januari 2015
14 april 2015
23 juni 2015
29 september 2015
24 november 2015
De vergaderingen hebben meestal plaatsgevonden op de Boeieraak. Namens de directie is Jaap
van der Put aanwezig geweest.

Op 20 januari 2015 heeft een deel van de MR aan de basiscursus Medezeggenschapsraad
deelgenomen. Onder leiding van Joke Rietveld zijn we met MR leden van de andere scholen van
het bestuur in gesprek gegaan over de taken en verantwoordelijkheden van de MR.
Besproken zaken
De MR heeft diverse stukken en voorstellen van de directie en/of het bestuur bestudeerd. Hierover
is advies gegeven of instemming verleend.
De belangrijkste onderwerpen waren:
● Huisvesting
Het afgelopen jaar heeft de MR zich opnieuw laten informeren over de stand van zaken
m.b.t. de verbouw van de Moerbeihof en de werkzaamheden aan de locatie Zuidkil.
Daarnaast hebben we ons beziggehouden met het nieuwe 
I
ntegrale 
H
uisvestings 
P
lan van
de gemeente Papendrecht, op het gebied van onderwijs. Er was nog steeds een plan van
de gemeente Papendrecht om de PFS onder andere in de Duindoornhof te huisvesten,
maar daar is, wellicht onder druk van verschillende geledingen binnen en buiten de PFS, in
ieder geval ook in 2015 nog geen sprake van. De PCS zal met ingang van januari 2016
tijdelijk ook in de locatie aan de Boeieraak trekken.
● Oudertevredenheid/ouderbetrokkenheid
Er is een werkgroep opgericht die wil praten over ouderbetrokkenheid. Er is een visie
geformuleerd waar wij als MR kennis van hebben genomen.
VCNO Papendrecht vindt dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen
school en ouders. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen,
werken wij aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

In het kader van de samenwerkingsdag voor het team en de ouders op 10 november zijn er
uit de verschillende geledingen van de MR mensen geïnterviewd. De uitslag van het
onderzoek is op de samenwerkingsdag naar voren gebracht. De bovengenoemde
werkgroep gaat aan de slag met de aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gekomen.
● Formatieplan
In het formatieplan staan de uitgangspunten van het formatiebeleid beschreven. Hierin
staat bijvoorbeeld welke taken er binnen de school zijn en hoeveel uren hiervoor
beschikbaar zijn op grond van (o.a.) het leerlingenaantal. Daarnaast wordt de bekostiging
van de formatie verantwoord in dit plan. Het formatieplan is bekeken, waarna instemming
is verleend.
● Nascholingsplan
In het nascholingsplan staan de uitgangspunten en criteria voor de keuze van nascholing
beschreven, wordt de nascholing van het voorgaande jaar geëvalueerd en worden de
kosten voor de nascholing van het komende jaar begroot. Het nascholingsplan is bekeken,
waarna instemming is verleend.
● OR/GMR
De MR leest met interesse de notulen van de OR en de GMR, zodat de leden op de hoogte
zijn van wat er in andere geledingen speelt. Erika en Marianne nemen namens onze MR
zitting in de GMR.

● Passend Onderwijs
De MR heeft zich laten informeren m.b.t. de ontwikkelingen rondom passend onderwijs.
● Kascontrole

Theo van Wijk en Willem Bikker hebben als MR-leden de kascontrole
van de OR op zich genomen. De financiële administratie blijkt op orde te zijn. Speciale
aandacht ging uit naar een overzichtelijke financiële administratie
● Inspectiebezoek

De MR heeft kennis genomen van het rapport van het inspectiebezoek. We delen de
mening dat de Prins Florisschool staat voor kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor
gestructureerd invoeren van nieuwe methoden.
● Overige stukken en documenten
De MR heeft diverse stukken en documenten gelezen en indien nodig hier vragen over
gesteld of suggesties voor verbetering gegeven (Onderwijskundig jaarplan 2014-2015,
Oudertevredenheidsonderzoek, Schoolgids, Schoolondersteuningsprofiel,
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