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

samenvatting van onderwerpen die in het schooljaar 2016-2017 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 2016-2017 waren dit: 

 

 

 

Namens het personeel 

 

Namens de ouders 

 

 

 

John Stultiens 

 

Nelly Jacobs-Kusters 

 

Bart Rutten 

 

Tiny Jonkers-Stienen 

 

Nanneke Saes-van den Boom 

 

Mieke Renders- van der Asdonk 

 

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. Afgelopen jaar waren John en Petra allebei aftredend 

en stelden zich herkiesbaar. Omdat zich geen nieuwe kandidaten meldden, waren 

verkiezingen niet nodig. Bij de personeelsgeleding hebben we de vacature in dit schooljaar 

niet kunnen opvullen.  

                   

Vergaderingen MR 

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

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

over beleidszaken, de financiën, 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.  

        

 

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

 

1.   Uitvoering ontwikkelingsplan de Schrank 2016-2017. 

Dit schooljaar stond in elke MR-vergadering de Voortgang Ontwikkelingsplan op de 

agenda.  

Een belangrijk punt van ontwikkeling was het invoeren van Viseon, waarmee we de sociaal-

emotionele ontwikkeling volgen van onze leerlingen en de koppeling hiervan aan de scores 

van Cito. Daarnaast is er gewerkt aan formats voor het voorbereiden en uitvoeren van zowel 

kind- als oudergesprekken. 

Het pestprotocol is geëvalueerd aan de hand van de sociale veiligheidseisen en aangepast. 

Er is gewerkt aan het plusaanbod in de groepen en er zijn afspraken gemaakt rondom 

compacten en verrijken in de groep. 

De schoolleiding heeft de laatste beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd. 

Verder is er gewerkt aan de inzet van compenserende middelen bij zaakvakken en taal 

voor leerlingen met dyslexie, o.a. Kurzweil. 

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 voeren samen met Alles Kids Logo 2000 (een 

woordenschatprogramma) in. 

 

Voor het gehele overzicht van de ontwikkelingspunten, zie Planning 2016-2017.Het 

overgrote deel van de gestelde doelen is behaald. Een aantal zaken moeten nog afgerond 

en/of vastgelegd worden. Volgend schooljaar gaan we een nieuwe visie ontwikkelen, zodat 

duidelijk wordt waar we met b.s. de Schrank naar toe willen en welke eisen we daarom 

stellen aan een nieuwe directeur. 

 

2.   Financiën: 

a. Begroting schooljaar 2016-2017 b.s. de Schrank 

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

 



b. Financieel jaarverslag 2016-2017 b.s. de Schrank 

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

voorstond.  

 

c. Begroting 2016- 2017 MR de Schrank 

De vergoeding van MR is voortaan op declaratiebasis.  

Daardoor is er ook geen begroting meer nodig.  

 

3.  Vakantie rooster 2016-2017. 

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

 

4.   Schoolformatieplan 2016-2017 

In juli is het formatieplan 2016-2017 aan de MR ter instemming aangeboden. De MR heeft 

ingestemd met het plan. 

        

5. Schoolgids 2016-2017. 

De schoogids 2017-2018 is vastgesteld. Wel werd als opmerking meegegeven dat deze 

aantrekkelijker geschreven en beter gestructureerd kan worden. Besloten is om deze voor het 

komende schooljaar zo compact en praktisch mogelijk te maken. 

    

       6.   Ouderbijdrage en contact Ouderraad. 

Op de MR-vergadering van 5 oktober bood de ouderraad hun financieel overzicht ter 

instemming aan de oudergeleding van de MR aan. De ouderraadbijdrage blijft op €20,- 

staan. Het verslag werd akkoord bevonden en de oudergeleding gaf haar goedkeuring. 

  

7.   Overige onderwerpen. 

Daarnaast kwamen dit jaar nog aan de orde: 

- Samenwerking met Alles Kids. Hans Leijstra volgt en begeleidt het proces van 

samenwerking en ondersteuning van elkaar. 

-Communie. Omdat steeds minder kinderen nog de communie doen, is het zaak vóór het 

einde van het schooljaar te inventariseren om hoeveel kinderen het gaat. Dit in verband met 

de planning. 

-De IEP-toets in plaats van de CITO-eindtoets. De MR heeft het advies van school 

overgenomen en dit schooljaar hebben de kinderen van groep 8 voor de eerste keer de IEP-

toets gemaakt. 

-Publicatie van foto’s. Hierover is een artikel in de Nieuwsbrief geplaatst en het is 

opgenomen in de schoolgids. Het komt er op neer dat foto’s gepubliceerd mogen worden 

wanneer ze voor schoolgerelateerde zaken gebruikt worden. 

-Budget werkdrukverlaging en mogelijkheden. Er zijn mensen gefaciliteerd om taken uit te 

voeren die niet binnen de normale werktijden gedaan kunnen worden. 

-Beter melden van kinderen. Hier is uitgebreid over gesproken maar we gaan het niet doen. 

-Vacature i.v.m. het stoppen van Ria (1 augustus 2017) en Rian (oktober 2017) We willen 

persé mannen en eventueel onderwijsassistenten. 

-Tevredenheidsonderzoek ouders: Er hebben weinig mensen gereageerd. Dit is het ook het 

beeld bij Meerderweert. Positief is dat de ouders tevreden zijn over de leerkrachten. 

Informatievoorziening vanuit school viel negatief op. Dit wordt een aandachtspunt in het 

komende schooljaar zowel op Meerderweert- als Schrankniveau. 

- Bijeenkomst samenwerking Meerderweert en Eduqaat. Voor kennisgeving aangenomen. 

-Dag van de overblijfkracht. Er is weer voor een attentie gezorgd. 



-Verder is afgesproken om in het volgend schooljaar een overzichtje te maken van bedragen 

die aan bepaalde attenties besteed worden. 

 

 

November 2017 

 

       MR  Basisschool De Schrank 

Mieke Renders en Tiny Jonkers 


