
 

Medezeggenschapsraad Onder de Wieken te Burgh-Haamstede 

Jaarverslag schooljaar 2019-2020 

 

1. Inleiding 

In dit jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool Onder de Wieken legt de 

MR verantwoording af over haar activiteiten. Dit jaarverslag beschrijft de samenstelling en 

werkwijze van de medezeggenschapsraad, geeft een overzicht van de onderwerpen die in dit 

schooljaar zijn behandeld en de besluiten en documenten waarmee ze heeft ingestemd, en geeft 

een kort vooruitblik op het volgende schooljaar (2020-2021). 

 

2. De medezeggenschapsraad 

 

a. Werkzaamheden 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, dit is vastgelegd in de wet op de 

medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel en overlegt met 

de directie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de doelstellingen van de school, onderwijskwaliteit, 

passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft voor op welke gebieden de 

directie aan de MR om advies dan wel instemming moet vragen. De MR heeft adviesrecht, 

bijvoorbeeld bij het toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen en over 

onderhoud van de gebouwen. De MR heeft ook instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het schoolplan, 

de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht, 

dat wil zeggen dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie. Naast de formele 

bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor 

ouders met vragen of opmerkingen. 

b. Samenstelling 

De medezeggenschapsraad bestond dit jaar uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De leden van de 

MR zijn als ouder dan wel als leerkracht betrokken bij de school en beslissen vanuit deze 

betrokkenheid mee over beleidszaken. Zo wil de MR bijdragen aan een plezierige, veilige, leer-en 

werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op school. Onze gesprekspartner hierin is de directeur 

van school, Debora de Bruijne. 

De MR bestond dit schooljaar uit: 

Oudergeleding: Mark Schouten (MR & GMRT) en Miranda van den Hoekj (Voorzitter) 

Personeelsgeleding: Cora Reijngoudt en Margree van der Vliet (Secretaris). 

Personeelsgeleding GMR: Stephanie Davidse  



c. Werkwijze en vergaderingen 

De MR werkt met een jaarplanning, hierin staan de onderwerpen die jaarlijks terugkomen, maar ook 

de aandachtspunten die bij de MR binnen komen. Aan de hand hiervan wordt voor elke vergadering 

de agenda opgesteld. Het aflopen jaar deden Miranda en Debora dit samen. Op deze agenda staan 

ook de volgende punten: stand van zaken school en berichten vanuit de GMR die Radar breed van 

belang zijn. 

 

d. Contact met de MR 

De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze 

worden dan tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  Heb je een onderwerp dat op de 

agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Als de schoolsite vernieuwd is, dan wordt 

daar het jaarverslag gepubliceerd.  

3. Verantwoording van het schooljaar 

6 september 2019 

De MR heeft de volgende documenten besproken en ingestemd: 

• Het schoolplan 2019-2023  

• Jaarplan 2019-2020 

• De schoolgids 

Stephanie neemt afscheid als MR lid en blijft nog wel haar werkzaamheden in de GMR 

verrichten. Hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren, Stephanie! 

Er vindt een auditplaats op 18 november. Deze audit is in het kader van ons kwaliteitsbeleid 

waarbij we steeds meer intern kijken hoe het ervoor staat met onze onderwijskwaliteit.  

 

4 november 2019 

• Vaststellen jaarverslag 2018-2019 

• Jaarcijfers OR moeten nog gedeeld worden i.v.m. aanstelling nieuwe penningmeester 

• We stemmen in om de overblijfgelden te gebruiken voor het realiseren van de nieuwe 

keuken. Graag een begroting hiervan, zodat de pot niet opgemaakt wordt. 

• Vanaf januari neemt Carine tijdelijk het secretariaat op zich, Margree is met ziekteverlof.  

  



20 januari 2020 

• De MR had een werkavond om het Activiteitenplan compleet te maken. Dit is het handboek 

van onze MR, hierin staat onze werkwijze, visie en missie beschreven. 

 

3 februari 2020 

• Clemens en Debora geven een toelichting over de stand van zaken IKC. Het 

voorbereidingskrediet is aangevraagd. Het uitgangspunt is één centrale plek en de 

oudergeleding spreekt over de afwegingen.  Als we samen naar één locatie gaan dan zal er 

ook een fusie (Helchersee en Onder de Wieken) plaats vinden. 

• Jaarverslag 2018-2019 is opvraagbaar bij de MR. 

• We spreken over het Audit verslag en in de Nieuwsbrief van februari krijgen ouders ook een 

samenvatting hiervan. De punten van de Audit worden meegenomen in het Jaarplan. 

• Er komt een CNV  moment voor de MR-en van de Helchersee en Onder de Wieken. Hier 

kunnen we informatie inwinnen over de te nemen stappen rondom de |IKC-ontwikkelingen. 

 

20 april 2020 MEET 

• De formatie is besproken en de MR. De MR geeft een advies wat wordt overgenomen. We 

kiezen voor meer handen in de klas, wat een opstapje is naar het anders vormgeven van het 

onderwijs.  

• We ervaren dat het thuis onderwijs voor iedereen intensief is. Er is een terugkoppeling van 

het klankbord geweest en dit is met het team besproken.  

• Heropening scholen: we volgend de ontwikkelingen en hopen te starten met groepen i.p.v. 

tijdblokken. 

 

8 juni 2020 MEET 

• Clemens doet uitgebreid verslag rondom de ontwikkelingen van de regioschool. 

De raad start een voorhangprocedure en maakt de stukken 15 juni openbaar en op 24 juni 

volgt de commissievergadering. Er komt een brief voor de ouders over de gang van zaken. 

• De MR stemt in met de formatie voor 2020-2021 

 

       19 juni 2020 

• Gesprek met MR, OR en directie 

De Ouderraad heeft ons uitgenodigd voor dit gesprek, zodat we informatie konden 

uitwisselen rondom het IKC. De OR wilde weten hoe de ouder input van de informatieavond 

in januari 2020 gebruikt is. Ook werd er gesproken over het standpunt van het bestuur ten 

aanzien van het IKC. De komende maanden zal dit thema meer aandacht krijgen.  

  



 

       22 juni 2020 

• Alle ouders kregen een extra nieuwsbrief rondom de regioschool van Obase en Radar. 

 

25 juni 2020 

• Er is een brief aan de ouders van de school gestuurd, met informatie over de Regioschool 

door Ewald en Clemens 

• De MR stuurde ook een brief met een toelichting rondom de IKC-ontwikkelingen. 

 

 

4. Terugblik en vooruitblik 

Het schooljaar 2019-2020 is een bijzonder jaar geweest, waarin de school veel gedaan heeft wat 

voorheen niet tot haar normale takenpakket hoorde. Door Covid – 19, werd er elke keer weer in 

samenspel met de MR  bijgeschakeld naar de nieuwe richtlijnen en de daarbij horende 

afspraken. Steeds werden er weer aanpassingen gedaan in de kwaliteitskaart. Het komende jaar 

hebben we hier nog steeds mee te maken.  

De MR wil het komende jaar meer contact met de andere MR-en om elkaar de ondersteunen in 

de ontwikkelingen rondom het IKC. 

Verder zijn we een betrokken medezeggenschapsraad. Onze MR is ondersteunend met een 

positieve houding en wordt serieus genomen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, 

waar kinderen zich vooral veilig en gewenst voelen.  

Om dit te bewerkstelligen zal de MR zich het komende jaar vooral richten op: 

• Vertrouwen winnen 

• Openheid bewerkstellingen 

• Meer zichtbaar zijn 

• Kritisch zijn 

• Betrokkenheid bevorderen 

• Goed contact leggen met andere MR-en 

• Ons goed laten informeren door bestuur en ouders 

• Het gezamenlijke doel van school en ouders nastreven 

 


