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Voorwoord 

Middels het jaarverslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het 

jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft 

een overzicht van onderwerpen die het afgelopen schooljaar zijn behandeld. Tenslotte 

wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende 

schooljaar.  

 

Algemeen  

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 

onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Er wordt gebruik 

gemaakt van informatie,- advies en instemmingsrecht. Samen verbeteren we de kwaliteit 

van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is 

daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het 

organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een 

periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

Instemmingsrecht 

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel 

hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en 

personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolpan, de schoolgids en 

het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Adviesrecht 

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de 

medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen 

(het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het 

personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de 

medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen. 
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Samenstelling MR  

Afgelopen schooljaar is de samenstelling van de oudergeleding gelijk gebleven aan het 

voorgaande jaar. Aan het begin van het schooljaar heeft er wel een wijziging plaatsgevonden 

in de personeelsgeleding. Margreet van Ommen heeft onze school verlaten en is vervangen 

door Ilona Ellen. Ronald de Lange was al aangesteld als afgevaardigde GMR en is begin van 

dit schooljaar tevens voorzitter van de GMR.  

Huidige samenstelling en datum aanstelling ziet er als volgt uit; 

Personeelsgeleding  Functie  Zittingsperiode vanaf  

   

Nellie Ligthart  Lid  Sept. 2011 

Ilona Ellen Lid  Sept. 2016 

Arnaud Ouwehand Lid  Sept. 2014 

 

Oudergeleding  Functie  Zittingsperiode vanaf  

   

IK Voorzitter Nov. 2015 

Henri Koopman Sectretaris Nov. 2015 

Ronald de Lange Lid, afgevaardigde en 
voorzitter GMR 

Juni 2015 

 

Werkwijze  

De MR komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar. De vergaderingen zijn open en er volgt 

na iedere vergadering een verslag, welke na goedkeuring op de website van de school wordt 

geplaatst. Regelmatig worden ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de 

MR middels de nieuwsbrief. De directeur zit iedere vergadering (op uitnodiging) het tweede 

deel bij en kan zodoende alle relevante vragen beantwoorden en onderwerpen toelichten.   

De volledige oudergeleding heeft in april 2016 de startcursus MR gevolgd.   

De MR bijeenkomst zijn gehouden op: 13 september, 11 oktober, 13 december, 10 januari, 

14 maart, 18 april, 20 juni. 
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Overzicht besproken onderwerpen   

Naast de vaste onderwerpen, zoals het jaarlijks financieel jaarverslag, de balans en 

begroting, formatieplan en vakantierooster, stonden de volgende onderwerpen op de 

agenda.  

 Het concept Schoolplan is besproken en de mening van de MR is verwerkt. 
Verwachting is dat het document begin aankomend schooljaar zal worden 
opgeleverd.  

 Voorstel om Eureka als vast onderdeel aan te blijven bieden, niet gezamenlijk met 
andere scholen in de stichting, maar op onze school. 

 Ziekteverzuim en groepsindeling. Opvangpoule West is onder meer ingezet als pilot 
om onderbezetting als voorgaande schooljaar te voorkomen. 

 De uitkomst van een oudertevredenheidsonderzoek besproken. Verdieping is 
gezocht op het onderwerp wijziging schooltijden. Peiling heeft plaatsgevonden in het 
team, overige onderzoeken lopen nog tbv bepalen MR standpunt.  

 Vandalisme en zwerfvuil op het schoolplein, veroorzaakt door hangjongeren na 
schooltijd. Oplossing iswm gemeente en politie.  

 Strategisch beleidsplan en het ICT beleidsplan zijn besproken. 
 De resultaten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie zijn besproken in verhouding 

tot de resultaten van twee jaar geleden, met verbeter acties. 
 Het plan van aanpak voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
 Financiële verantwoording van de OR geldstromen. 
 Het functioneren van de nieuwe website en SocialSchools app. 
 De toekomst van onze school in het licht van dalende leerlingaantallen in de 

toekomst. De noodzaak om hier beleid op te voeren en de wens van de MR om dit te 
blijven bespreken.  

 Invoering digitaal huiswerk. 
 Participatie staking Primair Onderwijs en standpunt MR.  
 Wijziging indeling kleutergroepen van twee naar drie groepen. 
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Vooruitblik schooljaar 2017-2018 
 
Het komende schooljaar heeft de MR de volgende punten op haar agenda:  
 

- Onderzoek naar wijzing schooltijden. 
- Ontwikkelingen overkoepelende stichting PCSV. 
- Toekomstige aanpak Eureka en Plusklas. 
- Verdere professionalisering van het Schoolplan. 
- Toekomst van de school in het licht van dalende leerlingaantallen in de toekomst.  
- Zichtbaarheid MR op school.  

 
 


