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Jaarverslag MR 2016/2017 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de 1e Van der Huchtschool. Dit 
jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het schooljaar 2016/2017 en de ontwikkeling die zij 
heeft doorgemaakt samen met de school.  
 
In het jaarverslag worden de speerpunten en ambitie van de MR benoemd, gerapporteerd over de 
bestedingen van de MR en de besproken onderwerpen benoemd. Aan het eind van het verslag staat 
een korte toelichting op het doel van een MR. 
 
Terugblik 
De MR kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen schooljaar. De nieuwe schooltijden zijn een 
feit. De MR heeft gestreefd naar een zorgvuldige aanpak waarbij het proces goed is doorlopen en de 
ouders ruimte kregen voor hun inbreng. 
Verder hebben we afscheid genomen van Remco de Vries, onze voorzitter. We hebben heel prettig 
samengewerkt. Een belangrijk aandachtspunt was (en is) verdere professionalisering van de MR 
waaraan Remco in belangrijke mate heeft bijgedragen.  
Na zijn vertrek hebben er verkiezingen plaatsgevonden waarbij Sabrina Mekenkamp de meeste 
stemmen wist te winnen. Daarnaast hebben zowel Jessica Mulder als Nathalie Sanchez aan het einde 
van het schooljaar laten weten dat zij de MR zouden verlaten. Een hoop veranderingen in de 
samenstelling van de MR. 
 
Wie zitten er in de MR 
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding, 3 leraren) en een 
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding, 3 ouders). De directie maakt geen onderdeel uit 
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.  
 
Lerarengeleding  
Jacqueline Siebbeles sinds  juli 2014 GMR 
Ingrid Jansen sinds juli 2015  
Jessica Mulder sinds juli 2015 laatste jaar MR (verhuizing)  
 
Oudergeleding 
Nathalie Sanchez sinds juli 2014 voorzitter, laatste jaar MR (einde termijn) 
Sabrina Mekenkamp sinds okt. 2016  
Lize Beekman sinds juli 2014 GMR  
 
Remco de Vries heeft na 5 jaar de MR verlaten. Sabrina is na de verkiezingen toegetreden tot de MR.  
 
Speerpunten van de MR 2016/2017 
De MR heeft naar aanleiding van de professionalisering die in het schooljaar 2015/2016 is ingezet 
een drietal speerpunten benoemd.  

● Verandering schooltijden:  
De schooltijden zijn na een zorgvuldig proces aangepast. Vanzelfsprekend is niet elke ouder 
tevreden met de aanpassing, maar het proces heeft geholpen bij de acceptatie ervan. De MR 
is blij met het verloop van het proces. 

● Verdere professionalisering van de MR: 
De MR hecht grote waarde aan de voortdurende verbetering van haar eigen professionaliteit. 
Hierin moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds een professionele 
rolopvatting en bureaucratische procedures anderzijds. Daarnaast is een balans tussen het 
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vrijwillige karakter van de MR voor de ouders en de tijdsbesteding voor verdere verbetering 
nodig. 

● Verbeteren binding met de achterban (zowel team als ouders) 
Vooral binnen het team zijn stappen gezet qua verdieping van betrokkenheid en 
kennisniveau. De band met de ouders blijft een punt van aandacht. De aanpassing van de 
schooltijden heeft echter wel weer aandacht gegenereerd voor de MR. 

 
Ambitie 2016/2017  
De MR vertegenwoordigt de ouders en het team en heeft oog voor hun belangen, maar is ook 
gesprekspartner over onderwijszaken binnen de school. De MR is een belangrijk middel om samen 
meer mogelijk te maken binnen de school. In Nederland hebben scholen steeds meer zelf te vertellen 
over de manier waarop ze werken en lesgeven. Dat maakt goede medezeggenschap van groot belang 
voor ouders en leerlingen.  
Een goed functionerende MR is denktank, kritisch volger van de schoolleiding, en vertegenwoordiger 
van de achterban. Resultaat bereiken via medezeggenschap, begint bij goede communicatie.  
 
Deze algemene ambitie vertaalt zich in de volgende specifieke aandachtspunten:  

● Een professionele MR kenmerkt zich door een prettige sfeer maar waar ook ruimte is voor 
een kritische houding en het benutten van (wettelijke) rechten. Zowel de oudergeleding als 
de personeelsgeleding moeten zich hier bewust van zijn en naar handelen. De MR is een 
neutraal orgaan en als zodanig niet het verlengstuk van het bevoegd gezag of van de 
achterban. Beeldvorming ontstaat door met beiden een goede verstandhouding te 
ontwikkelen.  

● De achterban bestaat uit ouders en het team. Bij de MR leeft het beeld dat de achterban niet 
goed weet wat de MR doet dan wel wat het belang is van de MR. De MR gaat actief 
investeren in het verhogen van het (feitelijke) kennisniveau van de achterban.  

● In het verlengde daarvan; de MR als geheel ervaart dat het beeld dat ouders hebben van het 
werk van een leraar niet juist is. De school gaat om onderwijs en is dus bijvoorbeeld geen 
opvang. Het is wenselijk dat zowel het team transparanter is over wat komt kijken bij het 
leraarschap. Wat doen ze, waarom doen ze dat en ook wat doen ze niet?  

● Het is de nadrukkelijke wens van de oudergeleding om meer in dialoog te komen en te 
blijven met de ouders en ouders meer te betrekken op basis van hun expertise en/of 
netwerk. Zo kan de oudergeleding de frisse blik van buiten zijn op vanzelfsprekendheden in 
het onderwijs en het beleid verrijken.  

● De MR wil actief bijdragen aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid, de overlap tussen 
ouder/kind/team vergroten ten gunste van de ontwikkeling  van het kind.  

● Het succes van het onderwijsbeleid hangt in grote mate samen met het financieel beleid. Het 
is de wens van de MR om meer zicht op de financiële kant van de school te krijgen. Dat 
betekent het vergroten  van kennis t.a.v. de begroting van de school en de stichting. Dit kan 
door verdiepen in beschikbare documenten, betrekken van ouders met specialistische kennis 
en/of het volgen van een verdiepende cursus. 

 
Bijeenkomsten 2016/2017 

● 8 vergaderingen 
● 1 klankbordgroep met ouders over schooltijden 
● 1 inspiratieavond voor ouders 
● 1 ouderraadpleging ivm met nieuwe schooltijden 
● 1 verkiezing nieuw ouderlid MR 
● Informele, voorbereidende gesprekken 
● Deelname aan sollicitatiecommissies nieuwe leerkrachten 
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Besproken onderwerpen (ter advies en instemming) 
De MR heeft over de volgende onderwerpen geadviseerd en/of mee ingestemd: 

● Schooltijden  
o Zorgvuldig proces (ieder vanuit zijn rol) 
o Draagvlak voor besluit 

● TSO/overblijf 
o Selectiecriteria waaraan TSO moet voldoen 

● Ambitie van MR en jaarverslag 
o Wat willen we voor wie zijn en waarom? 

● Klimaat en veiligheid 
● Nieuwe schoolplein 
● Werkdruk en ‘PO in actie’ 
● Nieuwe leraren 

 
Daarnaast hebben ook de gebruikelijke onderwerpen zoals het bestuursformatieplan, het 
schoolondersteuningsprofiel, het schooljaarplan, de schoolgids en de begroting alsook de 
vakantieroosters de revue gepasseerd. Verder is ook gekeken naar de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal en de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de nieuwsbrieven en verslagen 
welke op de website van school te vinden zijn.  
 
Financiële verantwoording boekjaar 2017 
De MR heeft jaarlijks een budget ter grootte van € 850,00 dat besteed kan worden aan 
deskundigheidsbevordering, onkosten gemaakt door MR-leden en het organiseren van 
activiteiten. In het boekjaar 2017 zijn vanuit de budget de onderstaande zaken bekostigd. 
 
Omschrijving Kosten Begroot Resultaat 
Inspiratieavond ouders € 533, 95  
Opleiding MR € 345,- 
MR jaarafsluiting € 189,25 
Afscheid € 40,- 
Totaal €1.108,20 € 850,- - € 258,20 
 
Wat doet de MR 
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school heeft 
verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een 
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. Het draagt bij aan beleidsontwikkeling van de 
school. Individuele en/of persoonlijke situaties komen niet op de agenda van de MR.  
De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met 
de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, 
besteding van (financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, 
de veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs 
en bij andere activiteiten. 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR 
om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar 
mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 
De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
(Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de 
directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 


