
Jaarverslag MR 2017/2018 
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 2017/2018 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 
Het afgelopen schooljaar was een relatief rustig schooljaar na de invoering van de nieuwe 
schooltijden. De start met de TSO is goed verlopen en zowel kinderen, ouders en het team zijn 
positief over hoe het nieuwe schoolrooster is ‘geland’. 
 
In een ander opzicht was het echter helemaal geen rustig jaar: PO in actie heeft ook op onze school 
geleid tot stakingen. Het heeft zowel in de GMR als in de MR genoeg stof tot gesprek geleverd. Op 
onze school is zowel in het team als bij de ouders merendeels met begrip gereageerd op de 
stakingen. 
 
In de samenstelling is ook het eea veranderd. Het jaar startte met verkiezingen waarin Jordi 
Butterhoff de winst wist te halen en de plek van Nathalie Sanchez Baena overnam. Nathalie heeft 
drie jaar in de MR gezeten en een heel belangrijke rol gehad in de professionalisering van de MR. Het 
laatste jaar had zij de voorzittersrol van Remco de Vries overgenomen. Vanuit het team nam Robert 
Korndewal de plek van Jessica Mulder in. Deze samenstelling veranderde echter in de herfst opnieuw 
omdat Sabrina Mekenkamp vanwege persoonlijke omstandigheden na een klein jaar alweer moest 
stoppen met de MR. Na nieuwe verkiezingen, met veel kandidaten en veel interesse, is Barbara 
Phoelich het nieuwe MR-lid geworden. Jacqueline Siebbeles, Ingrid Jansen en Lize Beekman zijn de 
constante factor gebleven. 
 
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  
Robert Korndewal sinds sept 2017   
 
Oudergeleding 
Lize Beekman sinds juli 2014 voorzitter, GMR 
Jordi Butterhoff sinds sept 2018 penningmeester (opvolger Nathalie) 
Barbara Phoelich sinds maart 2018 secretaris (opvolger Sabrina)  
 
Speerpunten van de MR 2017/2018 
De MR heeft naar aanleiding van de professionalisering die in het schooljaar 2015/2016 is ingezet 
een drietal speerpunten benoemd.  

● Verbinding met achterban versterken  
De verbinding tussen de PMR en het team laat duidelijk verbeteringen zien; het team is meer 
aangesloten op wat er gebeurd en vormt zich daar ook een mening over. De verbinding met 



ouders een aandachtspunt. Het ouderpanel heeft de bestaande beelden bevestigd en laat 
zien dat de communicatie vanuit school en vanuit de MR elkaar meer kunnen versterken. 

● Financieel inzicht vergroten 
Er heeft een trainingsavond plaatsgevonden samen met de MR om meer inzicht en gevoel te 
krijgen op de begroting en de invloed die de MR daarop kan hebben. De cursus heeft zeker 
bijgedragen aan het kennisniveau maar nog niet voldoende handvatten geleverd. Dit blijft 
dus een punt van aandacht. 

● Verder professionaliseren op proces: 
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 nodig tussen 
het vrijwillige karakter van de MR voor de ouders en de tijdsbesteding. 

 
Ambitie 2017/2018  
De ambitie van het afgelopen schooljaar is niet veranderd ten opzicht van het jaar ervoor. 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 tav 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 2017/2018 

● 7 vergaderingen 



● 1 ouderpanel 
● 2 verkiezingen nieuw ouderleden MR 
● Deelname aan sollicitatiecommissies nieuwe leerkrachten 

 
Advies en instemmingsonderwerpen 
De MR heeft over de volgende onderwerpen geadviseerd en/of mee ingestemd: 

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

 
Daarnaast zijn ook de gebruikelijke onderwerpen zoals het bestuursformatieplan, het 
schoolondersteuningsprofiel, het schooljaarplan, de schoolgids en de begroting als ook de 
vakantieroosters de revue gepasseerd. Verder wordt 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 grote 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. 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. 


