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Wat is het doel van een MR-jaarverslag?
Artikel 19 Wet op de Medezeggenschapsraden legt aan elke MR de plicht op om jaarlijks een
verslag uit te brengen.
Het voornaamste doel van het jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de wijze
waarop de medezeggenschapsraad in de achterliggende periode gefunctioneerd heeft.
Daarnaast kan het jaarverslag een goed middel zijn om de achterban beter bij het MR-werk
te betrekken. Voornamelijk dit laatste vinden wij van belang. Met dit jaarverslag richt de MR
zich dan ook met name tot onze achterban: voor de lerarengeleding zijn dat hun collega’s,
voor de oudergeleding zijn dat de ouders.
Wij vragen beide groepen dan ook om op dit verslag te reageren. Door het werk van de MR
kritisch te volgen kunnen wij ons nog beter inzetten voor onze school. Wij wensen u veel
leesplezier.

Wie heeft er zitting in de MR?
De volgende personen hebben zitting in de MR:
OUDER GELEDING:

Naam
Aysel Gocen

functie

Yeliz Sancar

LERAREN GELEDING: Naam

Zitting in MR sinds
jan. 2016
jan. 2016

functie

Erika Huffels

Zitting in MR sinds
sept.2017

Harmke Ypma

secretaris

sept. 2015

Henk ten Hoeve

voorzitter

sept.2017

Tevens is bij de vergadering aanwezig:
De directeur van de school: Ronald Roovers
Bij de MR-vergaderingen is altijd een lid van het managementteam aanwezig. Het afgelopen
jaar is dit de directeur van basisschool Het Schateiland geweest, Ronald Roovers.
Op het bord naast de hoofdingang hangen onze foto’s, zodat u weet bij wie u terecht kan
met opmerkingen of vragen. De leden van de oudergeleding kunt u aanspreken op het
schoolplein of tijdens de rugzakbijeenkomsten op vrijdagochtend.

Wat is er in de verslagperiode besproken en wat was het resultaat?

Voor een uitgebreid verslag van de onderwerpen die wij de afgelopen periode hebben
besproken in de vergaderingen, verwijzen wij u naar de notulen die op de schoolwebsite
worden gepubliceerd. Op de volgende bladzijdes kunt u een korte samenvatting lezen van
wat er is besproken. De vergaderdata waren: In 2017 : 18 sept, 23 okt, In 2018 : 15 jan,
19 mrt, 14 mei, en 27 juni.

Onderwerpen die onder andere zijn besproken:

Schoolzwemmen:
In september hebben we gesproken over het genomen besluit door de directie om het
schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2017-2018 af te schaffen. N.a.v. schrijven
van ouders wordt duidelijk gemaakt dat dit geen besluit van de ouders is geweest, maar dat
dit gewoon een mededeling is geweest.
In de loop van het jaar is er intensief overleg geweest met Gemeente en Zwembad om te
komen tot een nieuw en duidelijker protocol. Ook zijn er aanpassingen in het zwembad
gedaan. Dit alles heeft er toe geleid dat er in de MR vergadering van juni kon worden
meegedeeld dat er na overleg met ouders en ouderraad besloten is om voor het schooljaar
2018-2019 weer deel te gaan nemen aan het schoolzwemmen. Hierbij mogen de leerlingen
van groep 5 alsnog een jaar zwemmen (net als de gebruikelijke lessen in groep 4)

Staking:
In september is een brief m.b.t. de stakingen in het onderwijs door Ronald toegelicht. De
oudergeleding gaf aan volledig achter de wensen van het team te staan.
Begroting:
In de vergadering van januari is de begroting door Ronald toegelicht. Na de toelichting heeft
iedereen veel vertrouwen in de toekomst.
Pestprotocol:
Het pestprotocol is in januari toegelicht en van een positief advies voorzien. Het
pestprotocol is dus nu vastgesteld.
Communicatie binnen de MR:
De communicatie binnen de MR is dit jaar weer genormaliseerd. De open wijze van
communiceren en de tijdige informatie verstrekking spelen daarbij een positieve rol.
Platform:
In de vergadering van maart heeft Asha (oud-MR-lid) , op haar verzoek , informatie gegeven
over het platform waarin zij zitting heeft. Doel van dit platform is om kansarme kinderen in

wijken als de onze meer kansen te geven op een betere toekomst. Denk hierbij aan bv. De
BSA en de Zomerschool. Iedereen heeft zich door de presentatie laten inspireren!
Kinderen bij oudergesprekken:
Harmke vertelde dat ze aan het onderzoeken is of het een meerwaarde zou zijn als kinderen
van de hogere groepen (bv. Vanaf groep5) bij oudergesprekken aanwezig zouden zijn. Ze
geeft aan dat er binnen het team licht positief over wordt gedacht. Het verzoek aan de
oudergeleding is om eens informeel bij een aantal ouders te peilen hoe die hierin staan.
Wordt mogelijk volgend jaar vervolgd.
Plan van aanpak werkdruk vermindering :
In de mei vergadering geeft Ronald een toelichting over het plan van aanpak van de
werkdruk vermindering. De minister heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld. De
personeelsgeleding geeft hiervoor een positief advies af. De oudergeleding geeft aan dat ze
het prettig vinden geïnformeerd te zijn en staan achter het besluit van het team.

Schoolgids
De schoolgids is vlak voor de vergadering in juni rondgestuurd. De algemene indruk is
positief . In de vergadering van september 2018 zal deze inhoudelijk uitvoerig worden
besproken.

MR budget
We hebben besloten om een budget te maken per schooljaar. Je kunt dan van te voren een
budget aanvragen voor een schooljaar. Van te voren moet dan bedacht worden hoeveel geld
je nodig denkt te hebben voor MR kosten zoals scholing e.d.

Het contact met bestuur en directie
Het bevoegd gezag, Ronald Roovers, is bij bijna alle MR-vergaderingen aanwezig. De
voorzitter heeft buiten de vergaderingen om periodiek overleg met het bevoegd gezag. De
MR is bezig zich verder te professionaliseren en dit vraagt van beide partijen alertheid en
flexibiliteit. Waar nodig heeft de MR contact met de Vereniging openbaar onderwijs (VOO)
voor advies in het traject van professionalisering.
Hoe hebben wij de achterban geïnformeerd?
De personeelsgeleding informeert het personeel via notulen en/of op vergaderingen.
Oudergeleding doen dat bij rugzakbijeenkomst en/of schoolplein. Notulen zijn op de site van
het Schateiland geplaatst.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn planningen gemaakt van de onderwerpen die per
vergadering behandeld zijn. De vergaderdata zijn allemaal vooraf bekend. De MRvergaderingen zijn openbaar. Elke ouder/leraar staat het vrij MR-vergaderingen te bezoeken.

Heeft de MR telkens tijdig en voldoende informatie ontvangen?
De MR heeft altijd op tijd informatie ontvangen van het bevoegd gezag. De
informatievoorziening is sterk verbeterd, waardoor de MR hun advisering richting het
bevoegd gezag goed kan uitvoeren.

Is er geheimhouding opgelegd?
Het kan voorkomen dat de directie de MR vertrouwelijk informeert. Vertrouwelijk
informeren is niet hetzelfde als het opleggen van een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijk
informeren komt onder andere voor als de MR vooraf wordt geïnformeerd over bijvoorbeeld
personeelsmutaties. Het is in die gevallen gebruikelijk dat MR-leden die informatie stil
houden totdat de directie zelf de ouders heeft geïnformeerd.
Het is dit jaar niet voorgekomen dat aan MR-leden, in andere gevallen dan als hiervoor
genoemd, een geheimhoudingsplicht kregen opgelegd.
Afspraak is dat er een datum aan de geheimhouding gekoppeld wordt, tot wanneer de
geheimhouding geldig is.

Verkiezingen
Volgend schooljaar zal er een verkiezing gehouden ter vervanging van één lid van de
oudergeleding.
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