
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Beatrixschool. We 

willen u hierin verslag doen van de activiteiten en besproken onderwerpen in het afgelopen schoolseizoen. 

 

Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) 

De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders die samen overleggen over het beleid van de 

school. Ze doet dit vaak samen met het bevoegd gezag (directie). Over een aantal onderwerpen moet advies 

of instemming gevraagd worden aan de MR voordat een besluit wordt genomen. De taak van de MR is het 

behartigen van de belangen van ouders/leerlingen en personeel bij de vorming en uitvoering van het beleid 

door de directie. Dit vraagt wederzijds respect en vertrouwen. We hebben afgelopen seizoen in een open 

sfeer kunnen overleggen met de directie in de persoon van Clazien Sonneveld.  

 

Samenstelling van de MR 

De samenstelling van de MR zag er gedurende dit seizoen als volgt uit: 

Oudergeleding:  

Naam Specifieke taak/expertise Moment van aftreden 

Sophieke Bredemeijer Communicatie achterban Mei 2018 

Gerard Hordijk  Voorzitter  Mei 2019 

Wijnand de Gelder  Mei 2019 

 

Personeelsgeleding:  

Naam Specifieke taak/expertise Moment van aftreden 

Maaike Hartog Communicatie GMR Mei 2017 

Anneke Haitsma Communicatie achterban Mei 2018 

Hester van der Velden  Secretaris Mei 2019 

 

Tijdens dit schoolseizoen zijn Maaike, Sophieke en Hester een gedeelte afwezig geweest in verband met 

zwangerschappen en de geboortes van gezonde kinderen.  

In verband met de datum van aftreden van Maaike is er een oproep gedaan onder de leerkrachten om zich 

verkiesbaar te stellen om plaats te nemen in de personeelsgeleding van de MR. Hier is geen reactie op 

gekomen. Maaike heeft zich echter herkiesbaar gesteld.  

 



Onderwerpen 

De MR kwam in het seizoen 2016-2017 zeven keer bij elkaar op de volgende momenten; 28 september, 19 

december, 30 januari, 16 maart, 8 mei, 18 mei, 19 juni 

Daarnaast is er regelmatig overleg geweest tussen verschillende leden en geledingen van de MR.   

Onder andere de volgende punten passeerden dit jaar de agenda; 

 

 Jaardoelen 2017 

We hebben de jaardoelen die voor de Beatrixschool voor het jaar 2017 opgesteld zijn besproken en 

aangevuld. 

 

 Ouderbijdrage 

In verband met de ontstane buffer in de ouderbijdrage heeft de MR ervoor gekozen om de bijdrage voor dit 

jaar naar beneden bij te stellen. Om te kunnen beslissen wat er in de komende jaren met de ouderbijdrage 

gebeurt, zal er dit seizoen duidelijkheid moeten komen in de uitgaven vanuit de ouderbijdrage. Dit jaar heeft 

de MR toestemming gegeven om sporttenues te financieren vanuit de ouderbijdrage. Deze mooie, nieuwe 

tenues zijn inmiddels gebruikt op verschillende toernooien.  

 

 Schoolgids 

De leden van de MR hebben kritisch gekeken naar de inhoud en vorm van de door Clazien geschreven 

schoolgids. Zo komen we met elkaar tot een duidelijk en compleet document. Ook heeft de MR geadviseerd 

om een infogids te schrijven met daarin alle informatie die door het jaar heen voor ouders belangrijk is, zoals 

een adressenlijst. 

 

 Kinderopvang  

Als MR hebben we meegedacht over een kindcentrum in onze school. Daarin zou buitenschoolse opvang, 

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf aangeboden kunnen worden.  

 

 Extra week meivakantie 

In verband met problemen in de bezetting voor alle groepen en de hoge werkdruk heeft de MR in het seizoen 

2016-2017 ingestemd met een extra week meivakantie voor de kinderen zodat de leerkracht die week konden 

gebruiken om dingen af te werken, voor te bereiden en op te laden voor de laatste periode. 

 

 



 Seizoen 2017-2018. 

Zowel het vakantierooster voor het seizoen 2017-2018 als de inzet van de formatie voor het nieuwe 

schoolseizoen worden door de MR goedgekeurd. 

 

Veel van deze onderwerpen zijn samen met de directie besproken. In sommige gevallen werd daarbij een 

beroep gedaan op de adviesbevoegdheid of de instemmingsbevoegdheid van de MR. Besprekingen vonden 

op goede wijze plaats.  

Door middel van berichten in het KBS-je willen we u door het jaar heen op de hoogte houden van zaken die 

we bespreken binnen de MR.  

 

Ten slotte 

Als MR mogen we terugkijken op een mooi jaar. We mochten meedenken over de school waar we werken of 

waar onze kinderen op zitten.   

We hebben op een goede manier mogen werken en bidden om Gods zegen over het gedane werk en het 

werk wat ons wacht in het nieuwe seizoen. 

Namens de MR 


