
Jaarverslag schooljaar 2015/2016 – 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 Wegwijzer verkiesbaar zijn en stemrecht 

hebben. 

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 afgelopen schooljaar als volgt: 

Nathalie van de Kolk  personeelslid 

Joke van Kooten  personeelslid (secretaris MR) 

Rensy Smit   personeelslid 

Barbara van Duinkerken  ouderlid 

Joost Klein Velderman  ouderlid (voorzitter MR) 

Mattanja Smith   ouderlid 

Onderwerpen die in het schooljaar 2015/2016 behandeld zijn in de MR 
De belangrijkste zaken waarmee de MR zich het afgelopen schoolseizoen mee bezig heeft gehouden 
zijn: 
 
Vacature directeur  
De invulling van de vacature van directeur valt onder het adviesrecht van de MR. Er is dan ook door 
de MR gesproken met de kandidaat voor de vacature en er is een positief advies uitgebracht aan de 
Raad van Bestuur van PCBO.  
Met de nieuwe directeur Maarten Kleiman is afgesproken om na een half jaar en een jaar na zijn 

start terug en vooruit te kijken op de samenwerking.  

Schoolplan   
In het schoolplan worden de ontwikkelingen voor een periode van 4 jaar vastgelegd. Het maken van 
het schoolplan voor de periode 2015 – 2018 is vorig schooljaar uitgesteld. Met de komst van de 
nieuwe directeur Maarten Kleiman is dit afgelopen schooljaar op een vooruitstrevende manier 



opgepakt. In samenwerking met het team en met input van de MR is het schoolplan opgesteld. In 
juni is het plan formeel goedgekeurd door de MR en de Raad van Bestuur van PCBO en vormt het 
daarmee een leidraad voor de ontwikkeling van De Wegwijzer voor de komende jaren. Belangrijke 
speerpunten hierin zijn: het stimuleren van zelfstandigheid; de verdere invoering van Engels; de 
introductie van zaakvakken, dit zijn vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en 
maatschappijleer. 
 
GMR – MR   
In de GMR is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij niet meer iedere school vertegenwoordigd is 
maar er een kleiner aantal leden binnen de GMR is. Elk lid is dan contactpersoon voor meerdere 
scholen. Voor De Wegwijzer is Bert van Dijken onze nieuwe contactpersoon. Afgelopen jaar is Bert 
komen kennismaken met de MR.  
 

Ouderbetrokkenheid  
Eén van de speerpunten binnen De Wegwijzer is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De MR 
heeft aangegeven hierbij graag actief betrokken te zijn. Het onderwerp is dan ook regelmatig 
besproken in de MR. Zo worden de startgesprekken als zeer positief ervaren, zowel door het team als 
de MR. Daarnaast worden tijdens de ouderpanels, die 2 maal per jaar gehouden worden, ouders 
actief bevraagd op hun mening over school.  
 

Digitale media  
Tegenwoordig zijn de digitale media niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook op De 
Wegwijzer wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Zo zijn afgelopen jaar in de MR de 
ontwikkelingen bij Basisschoolnet.nl, het opzetten van een Facebook-pagina en de vernieuwing van 
de website besproken.  
 

Overblijven   
De verhoging van de kosten voor het overblijven zijn in de MR besproken. Daarnaast is besproken dat 
bij  het betalen van de kosten voor het overblijven een alternatief voor de contante betaling gewenst 
is. Het is nu ook mogelijk de overblijfkosten via een bankrekening over te maken. 
De kascontrole van het overblijven is door een MR-lid samen met de directeur uitgevoerd. De 

financiële boekhouding is in orde bevonden. 

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

leden of via mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl. 
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