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Inleiding 
 
Bij de wet is geregeld dat ouders 
inspraak hebben ten aanzien van beleid 
en keuzes die gemaakt worden door de 
school. Dit gebeurt via de 
Medezeggenschapsraad (MR). Zij laat 
zich regelmatig informeren over de 
ontwikkelingen binnen de school. De 
schooldirecteur (Anja Dekker) heeft een 
adviserende taak naar de MR en is in 
principe bij elk overleg aanwezig. De 
MR kan echter ook besluiten om zgn. 
besloten te vergaderen. 

 
De MR bestaat uit een ouder- en 
personeelsgeleding. De MR brengt 
advies uit aan de schoolleiding bij 
vaststelling of wijziging van belangrijke 
besluiten. Het kan dan gaan om 
bijvoorbeeld het schoolreglement, 
schoolplan of vakantierooster. De 
notulen van de MR vergaderingen zijn te 
lezen op de site van de Kring. 
De vergaderingen zijn in principe 
openbaar. 

Samenstelling MR 
 
Situatie in 2015-2016 

 
Namens de ouders (oudergeleding): 

• Leo Gouw(Voorzitter) 

• Danny Reichart 

• Bart van der Werf (GMR) 

• Eveline Bergwerff 

• Dominique Reincke 
 

Namens het team (personeelsgeleding): 

• Marian Koopman (Secretaris en contactpersoon voor PRIMO) 

• Emmy Hamburg (Penningmeester) 

• Tetty de Haan (Tweede secretaris, agenda) 

• Tonneke Martens 

• Miranda  
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Waar sprak de MR over in 2015-2016? 
In het schooljaar 2015-2016 zijn onderstaande zaken aan bod gekomen in de 
vergaderingen van de MR. Voor nadere informatie over een bepaald onderwerp kun je 
terecht op de site van de Kring (Ouderportaal→ Medenzeggenschapsraad). 
 
Vergadering 15 september 2014 

• Samenstelling MR 

• MR Jaarplan 

• Zorgplan 

• MR Jaarverslag is besproken op 
01-09 

 
Vergadering 4 november 2014 

• Formatieplan BG 

• Cao Onderwijs 
 

Vergadering 2 februari 2015 

• Schoolplan 2015-2019 

• Verkiezingen OMR 

• Jaarbegroting de Kring 

• Formatieplan BG 

• MR Jaarverslag vaststellen 

• Ondersteuningsplan (voorheen 
zorgplan) 

• CAO 
 
Vergadering 20 januari 2015 

• Verzet naar 20 april 

• Jaarplan MR 

• Jaarbegroting school 
 
 
 
Vergadering 26 mei 2015 

• Jaarverslag bestuur 

• Schoolgids (concept) 

• Schoolplan 2015-2019 

• MR Jaarplan 2015-2016 

• Verkiezingen OMR/ PMR 

• Ouderbijdrage 

• MR begroting 
 
 
 
Vergadering 30 juni 2015 

• Schoolplan 2015-2019 

• MR Jaarplan 

• GMR stukken  
 

 

Belangrijke onderwerpen en besluiten 
 
Wat we mede door actie van de MR bereikt hebben: 

De Opleiding Taalexpert voor leerkrachten heeft minder druk gekregen doordat het 
bestuur de leerkrachten de keuze heeft gegeven om voor een diploma, een certificaat of 
een keuze te gaan die met de directeur van de school besproken dient te worden. 
Het stuk Burchtpad, wat een gevaarlijke route is, die schoolkinderen nemen om naar 
school te gaan wordt aangepakt. Er moet opgemerkt worden dat de leerlingen hier een 
groot aandeel in gehad hebben. Er wordt nu een voet- en fietspad aangelegd.  
 
Reglementen en Statuten: 

Voorzitter blijft Leo Gouw.  Er is momenteel geen vicevoorzitter. Marian wordt secretaris. 
Tetty is tweede secretaris en neemt de agendering op zich.  
We vormen met vier ouders en vier personeelsleden  de MR. Aan het eind van het 
schooljaar besluiten we dat we weer met vijf ouders en vijf personeelsleden verder 
willen. In juli van het schooljaar is nog niet bekend wie het zullen worden, er zijn wel 
gegadigden.  
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We hebben het plan om regelmatig een stuk door te nemen betreft de reglementen en 
statuten om te bepalen of we het er nog mee eens zijn. Dit punt nemen we mee naar 
volgend jaar. 
 
 
 
Speerpunten van de MR: 
Het punt hygiëne kan nu van de agenda: het is veel opgeruimder en schoner in de 
school. 
De communicatie naar ouders is duidelijker: op de website is te lezen wat er op de 
agenda staat en wanneer de vergaderingen zijn. Er wordt door ouders (nog) geen 
gebruik gemaakt van ons e-mailadres. 
 
Speerpunten van de directeur van het afgelopen jaar: 

Het eerste jaar is er in Units gewerkt. Het heeft veel opgeleverd en vraagt nu om kaders.  
Het Schoolplan 2015-2019 geeft aan hoe we verder willen.  
Het bezoek van de inspectie (een pilot) heeft aangegeven waar nog aan gewerkt moet 
worden. Evenals de enquêtes (tevredenheidspeilingen), die door ouders, leerkrachten 
en kinderen zijn ingevuld, zijn een bron van informatie. 
De vrijwilliger heeft een jaar bij ons gewerkt en conciërge werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Gebouwzaken/Plein: 
Het kasteel is veiliger gemaakt door gaten te dichten met metselwerk en er zijn hekjes 
geplaatst. Het trapgedeelte bij het torentje is nog niet klaar. 
De aanvraag voor meubels voor de groepen 3,4, en 5 zijn inmiddels goedgekeurd. De 
aanvraag voor aankleding van de aula niet. Hier zal actie op genomen moeten worden. 
 
Passend onderwijs: 

Passend onderwijs binnen onze school is duidelijk en wordt niet als een bedreiging 
gezien. 
 
Personeel 
Tonneke Martens komt bij de MR als personeelslid.  
Wijzigingen bij het onderwijzend personeel met ingang van het nieuwe schooljaar:  
Leo van der Ent en Wout van Sintmaartensdijk gaan ons verlaten. Nieuwe 
personeelsleden zijn: Annemarieke, Anouschka en Roos. 
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Jaarverslag financiën  
Datum Omschrijving Debet Credit 

01-08-2014 Kosten rekening   30,43  

01-11-2014 Kosten rekening   30,07  

08-11-2014 Lief en leed   40,00   

08-11-2014 Lief en leed   20,00  

10-11-2014 Teambuilding 320,00  

01-01-2015 Kosten rekening   20,28  

01-02-2014 Kosten rekening   11,83  

01-05-2015 Kosten rekening   33,33  

19-06-2015 Geld MR Primo     500,00 

19-06-2015 Geld MR Primo     250,00 

08-07-2015 Lief en leed   65,00  

    

    

    

  567,94    750,00 

 Credit stand 
rekening 31-07-
2014 

    184,06 

 Saldo per 01-08 
2014 

     725,68 

 Saldo per 31-07-
2015 

   907,74 
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Vergaderingen en bijeenkomsten 
 
 
 
Vergaderingen MR 
De MR heeft dit schooljaar 6 keer 
vergaderd. 
 

 

GMR 
De communicatie laat te wensen over  
en de oude verslagen van de KGMR en 
GMR zijn slecht. 
 

Meer informatie, feedback, vragen, tips, etc. 
 
Informatiebronnen 

• Op de website van de Kring (www.basisschooldekring.nl) onder het “potloodje “ 
Ouderportaal → Medenzeggenschapsraad kunnen de notulen worden 
nagelezen, maar ook het Jaarverslag. Op het moment dat er nieuwe informatie 
op de site wordt geplaatst dan zal daar melding van worden gemaakt in de 
“Kringloop”. 

• De MR vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers 
en leerkrachten. Zij kunnen een vergadering bijwonen voor één of meerdere 
specifieke onderwerpen. Praktisch is het wenselijk om de wens tot het bijwonen 
van de vergadering vooraf aan te kondigen bij de MR. Dit kan via het e-mail 
adres mr@basisschooldekring.nl. 

• Mijnschoolinfo (msi) is in gebruik genomen, ouders hebben een code en kunnen 
zo contact onderhouden met de school/leerkrachten. 

• Er is een nieuwe website voor de school: 
 
Feedback 
De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR vergadering de direct bij school 
betrokken kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Zij vormen de achterban van de 
MR. De MR vindt het van groot belang dat de achterban merkt en het gevoel heeft dat 
haar belangen goed worden vertegenwoordigd. Op de wijze waarop de MR invulling 
geeft aan haar verantwoordelijkheid ontvangt zij dan ook graag feedback! 
 
Vragen, tips, etc. 

Van de MR mag verwacht worden dat zij (de uitvoering van) het huidige beleid en 
nieuwe ontwikkelingen constructief, kritisch volgt. 
Daarvoor is het voor de MR belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban: 

• Wat zijn de positieve punten binnen de school? 

• Welke knelpunten worden ervaren? 

• Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? 

• Etc. 
 
Laat het de MR weten. Dat kan mondeling richting één van de leden van de MR of per e-
mail.  
E-mails kunnen verzonden worden naar het algemene adres van de MR 
mr@basisschooldekring.nl. 
 

http://www.basisschooldekring.nl/
mailto:mr@basisschooldekring.nl
mailto:mr@basisschooldekring.nl
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