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Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van b.s. de Schrank geeft een 

samenvatting van onderwerpen die in het schooljaar 2014-2015 op de MR-agenda hebben 

gestaan. Middels dit jaarverslag wil de MR alle betrokkenen hierover informeren. Indien u 

vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dit graag van u.  

 

Plaats en functie 
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is elke school in Nederland wettelijk 

verplicht een MR te hebben. De MR bestaat uit een gekozen afvaardiging van ouders en 

leerkrachten die formeel overleggen over het te voeren beleid op school. De MR bespreekt 

met de directie alle zaken die de school aangaan en heeft hierover instemming- of 

adviesbevoegdheid. Dit alles is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. 

 

Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Volgens de Wet 

Medezeggenschap moet de verdeling evenredig zijn en uit minimaal 2 ouders en 2 

personeelsleden bestaan. Wij hebben gekozen voor een medezeggenschapsraad van elk 4 

leden. In het schooljaar 2014-2015 waren dit: 

 

 

 

Namens het personeel 

 

Namens de ouders 

 

 

 

John Stultiens 

 

Angeliek  Salimans 

 

Bart Rutten 

 

Tiny Jonkers-Stienen 

 

Nanneke Saes-van den Boom 

 

Anouk Stultiëns-Wijen 

 

Petra de Graef 



Verkiezing MR 
Volgens ons MR-reglement is de zittingsperiode van een MR-lid 3 jaar, is dan aftredend 

maar kan zich wel herkiesbaar stellen. 

Dit jaar was dit Bart Rutten van de oudergeleding en Angeliek Salimans van de 

personeelsgeleding. Beide  MR-leden stelden zich herkiesbaar. Daar er geen andere  

kandidaten waren, hoefden er geen verkiezingen gehouden te worden. 

Bij de personeelsgeleding hebben we de vacature in dit schooljaar niet kunnen opvullen. 

Anouk heeft met verschillende collega’s hierover contact gehad. Henk heeft nu aangegeven 

bij de start van het nieuwe schooljaar (2015-2016) dit mee te nemen in het taakbeleid. 

                   

Vergaderingen MR 

Afgelopen jaar heeft de MR 6 maal vergaderd. Op  alle vergaderingen was ook onze 

directeur Henk Martens aanwezig om informatie te verstrekken en/of toelichting te geven 

over beleidszaken, de financiën, de verbouwing,  de formatie, het ontwikkelingsplan, e.d. 

 

De MR en de GMR 

Naast een MR voor elke school, is er voor alle scholen onder de vlag van  Meerderweert een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle bovenschoolse zaken (zaken die 

alle scholen of de meerderheid van alle scholen aangaan) worden op GMR-niveau 

behandeld.  

       De leden van deze raad worden gekozen door de MR (alleen bij meerdere kandidaten  

       moeten verkiezingen gehouden worden),  maar niet noodzakelijk uit de MR.       

       Niet elke school heeft dan ook een vertegenwoordiging in de GMR. Echter iedereen  

       (personeelslid of ouder)  kan lid worden van de GMR, kandidaten hiervoor zijn welkom.  

       Collega Mieke Renders is lid van de GMR. (personeelsgeleding), dus onze school is wel  

       vertegenwoordigd 

       Voor de jaarlijkse thema-avond MR/GMR was er ook dit schooljaar geen ruimte. 

 

Waar heeft de MR zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden? 

 

1.   Ontwikkelingsplan de Schrank 2014-2015. 

Dit schooljaar stond elke MR-vergadering de Voortgang Ontwikkelingsplan op de agenda.  

Daar echter dit schooljaar in het teken van de verbouwing stond, de leerlingen en 

leerkrachten verdeeld waren over 2 gebouwen, werden geen nieuwe ontwikkelpunten 

aangegaan. 

Beleid hoogbegaafdheid, Fullpartnership (ouders en leerlingen meer betrekken bij het 

onderwijs), verbetering groepsplannen zijn enkele onderwerpen die dit schooljaar verder 

werden uitgediept.  Op een enkel doel na is alles behaald, wat niet wegneemt dat 

bovenstaande onderwerpen nog nog steeds aandacht vragen.  

Komend schooljaar zal Fullpartnership, (ouderbetrokkenheid), een speerpunt worden. Hierin 

zal ook zeker de MR in betrokken worden. 

Zie verder: Evaluatie Ontwikkelingsplan 2014-2015 van de Schrank.   

 

2. Schoolplan 2015 – 2019. 

In het schooljaar 2014-2015 moest er ook weer een nieuw schoolplan voor de komende 4 

jaar worden geschreven en voor 1 aug. 2015 ingediend bij de inspectie, alle scholen van 

Meerderweert kregen uitstel tot 1 jan. 2016. 

Een gedeelte van het schoolplan en een deel van het nieuwe ontwikkelingsplan, (onderdeel 

van het schoolplan), hebben we besproken op de laatste MR-vergadering.  



Komend schooljaar staat in het teken van Ouderbetrokkenheid, Snappet voor de groepen 4 

t/m 8, nieuwe rekenmethode,  nieuwe versie Kleuterplein voor de groepen 1 en 2. 

 

3.   Financiën: 

a. Begroting schooljaar 2015-2016 b.s. de Schrank 

Deze is door de MR bekeken en besproken. De MR kon een positief advies afgeven.  

b. Financieel jaarverslag 2014-2015 b.s. de Schrank 

Henk heeft elke vergadering in het kort aangegeven hoe de Schrank er financieel voorstond. 

Ook lichtte hij regelmatig de financiën omtrent de bouw toe. 

c. Begroting 2014- 2015 MR de Schrank 

De vergoeding van MR is voortaan op declaratiebasis. (op verzoek Meerderweert met 

instemming GMR). 

Daardoor ook geen begroting meer nodig. Toch heeft Meerderweert de MR weer verzocht 

om een begroting in te dienen voor het schooljaar 2014-2015. Deze is gemaakt en met 

ondertekening van Henk Martens (dir.)  ingediend bij Meerderweert. 

 

4.  Vakantie rooster 2015-2016 

De MR heeft adviesrecht hierin en heeft een positief advies afgegeven. 

 

5.   Schoolformatieplan 2015-2016 

In juli is het formatieplan 2015-2016 aan de MR ter instemming aangeboden.  

       Op de vergadering van 8 juli 2015 is dit ondertekend. 

 

       6. Nieuwe cao voor onderwijspersoneel. 

       In de nieuwe cao is een 40-urige werkweek geregeld. Dit was natuurlijk een onderwerp voor  

       de GMR, maar in de uitwerking op schoolniveau komt ook de MR naar voren. Er kan         

       gekozen worden uit het  basismodel en het overlegmodel. De GMR heeft gekozen voor het  

       overlegmodel. 

       Enkele items:  Werkdagen zijn niet meer alleen dagen waarop men les geeft. 

                               Telling met werkelijke werk- / lesdagen. 

                               Verantwoording werkuren via “Mijn Taakbeleid” 

 

7. Schoolgids 2015-2016      

Nanneke en Petra hebben de “oude” schoolgids (2014-2015) doorgenomen en namens de 

MR enkele aanpassingen doorgegeven aan Henk/Wilma. In de vakantie zal de definitieve 

versie doorgemaild worden naar Nanneke. Zij zal namens de MR al dan niet haar 

instemming geven en het document ondertekenen. 

     

8.   Overblijfreglement 

Dit schooljaar moesten alle leerlingen, vanwege verblijf elders, verplicht overblijven.  

De overblijfouders, zij hielden toezicht tijdens de middagpauze,  kregen een vergoeding van 

school. Er waren geen inkomsten en uitgaven voor de overblijfouders. Dus ook geen 

financieel overzicht van de T.S.O. 

 

9.   Verbouwing de Schrank. 

Elke vergadering heeft de directeur Henk Martens uitvoerig verslag gedaan van de 

ontwikkelingen van de bouw, organisatie verhuizing, busvervoer, sloop, asbest, 

aanbesteding, eerste steenlegging, voortgang van de bouw. Helaas werd de 

opleveringsdatum niet gehaald en lukte het niet om dit schooljaar nog terug te verhuizen 

naar Ospel. 



       De  werkgroep “ver-nieuwbouw”,  waarin ouders en leerkrachten zitting hadden, was een        

       zeer betrokken groep, zowel in de aanloop van verhuizing en vervoer, tot aan organisatie van  

       feestelijkheden rond de eerste steenlegging en de opening van de Nieuwe Schrank. 

 

10.   Ouderbijdrage en contact Ouderraad. 

Op de MR-vergadering van 24 sept. 2014 bood de ouderraad hun financieel overzicht ter 

instemming of advies aan, aan de MR. (Instemming voor oudergeleding, Advies voor 

Personeelsgeleding) De MR- kon aan dit zeer duidelijk en keurig verzorgd verslag haar 

goedkeuring geven. 

Omdat goed contact met de ouderraadleden belangrijk is, hebben 2 MR-leden de 

ouderraadvergadering in het voorjaar bezocht.. 

Op de MR-vergadering van 6 juli 2015 werd door enkele ouderraadleden een voorstel 

gedaan tot verhoging van de ouderbijdrage. Door terugloop van leerlingenaantal en minder 

inkomsten uit de kledingactie is het  niet meer haalbaar uit te komen met de beschikbare 

financiën. Het voorstel was: verhoging ouderbijdrage van € 17,50 naar € 20,00. 

De MR gaf haar instemming. 

 

   

11.   Overige onderwerpen 

Daarnaast kwamen dit jaar nog aan de orde: 

- Dag van de overblijfkrachten 

- Info eind-Cito 

- Info tevredenheidsonderzoek leerlingen. 

- Enquête continurooster 

- Versobering feesten dit schooljaar  

 

 

 

November 2015 

 

       MR  Basisschool De Schrank 

Angeliek Salimans, secr. 


