
Jaarverslag schooljaar 2018/2019 – MR “De Wegwijzer” 

 
Algemeen 

 

Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en 

personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Op de Wegwijzer 

bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders die zitting hebben in de MR worden 

gekozen door middel van verkiezingen waarbij alle ouders/verzorgers van De Wegwijze verkiesbaar 

zijn en stemrecht hebben. Verkiezingen vinden alleen plaats als er meerdere ouders zijn die willen 

toetreden tot de MR. Als er maar 1 ouder is bij een vacature dan wordt deze ouder automatisch lid 

van de MR. 

 

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder 

belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar 

maken aan het bestuur van de school. 

 

De MR heeft twee soorten rechten, namelijk instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft 

instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement 

en de formatie voor het nieuwe schooljaar. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en 

de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals 

zaken rond de organisatie van de school en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het 

schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te 

nemen. 

 

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Normaal gesproken is de directeur bij het eerste 

gedeelte van deze vergaderingen aanwezig. Als ouder/verzorger kunt u ook de MR-vergaderingen 

bijwonen. Deze zijn openbaar, tenzij een privacygevoelig onderwerp behandeld wordt. 

 

De samenstelling van de MR was in het schooljaar 2018/2019 als volgt: 

 

Nathalie van de Kolk  personeelslid 

Joke van Kooten  personeelslid (secretaresse MR) 

Femke Posma   personeelslid 
Sander Geurink  ouderlid  

Mattanja Smith  ouderlid 

Doritha Visscher  ouderlid (voorzitter MR) 

 

Onderwerpen die in het schooljaar 2018/2019 behandeld zijn in de MR 

De belangrijkste zaken waarmee de MR zich het afgelopen schoolseizoen mee bezig heeft 

gehouden zijn: 

 

Ouderbetrokkenheid 

Omdat Maarten dit jaar zijn onderzoek vervolgde kwam ook het onderwerp Ouderbetrokkenheid 

regelmatig aan de orde. We hebben o.a. de uitkomsten van de verschillende vragenlijsten besproken 

en ook de conclusie en verschillende aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. Hierover 

verder gebrainstormd.  

 

GMR-MR 

De communicatie tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MR was 

beter in vergelijking met het vorige schooljaar. We hebben weer een vaste aanspreekpersoon binnen 

de MR. Hij is een keer op een vergadering geweest om zich voor te stellen. Contact via de mail 

loopt / liep niet altijd optimaal.  



Concrete input vanuit de MR is dit jaar niet gevraagd. Wel heeft de MR zelf een vraag bij de GMR 

neergelegd mbt de werking van Word-online. 

 

Schoolplan 

De MR heeft de opzet van het schoolplan besproken en had daarbij nog een aantal kanttekeningen. 

Deze zijn besproken en (indien nodig) aangepast. MR heeft ingestemd met het schoolplan 2019-

2023 

 

Overige punten 

- Langdurig zieke leerkrachten en vervanging leerkrachten 

- Zorgen mbt ouderbijdrage 

- Verbeterpunten:  

o Luchtverversingsapparatuur groepen 6, 7 en 8 

o Schilderen school 

- Gedwongen mobiliteit personeel  

- Procedure rondom vertrek huidige directeur / aan te stellen (interim-) directeur  

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Neem dan contact op met de MR via een van de 

leden of via mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl 

 

MR “De Wegwijzer” 

Oktober 2019 

 


