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Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van b.s. de Schrank geeft een 

samenvatting van onderwerpen die in het schooljaar 2015-2016 op de MR-agenda hebben 

gestaan. Middels dit jaarverslag wil de MR alle betrokkenen hierover informeren. Indien u 

vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dit graag van u.  

 

Plaats en functie 
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is elke school in Nederland wettelijk 

verplicht een MR te hebben. De MR bestaat uit een gekozen afvaardiging van ouders en 

leerkrachten die formeel overleggen over het te voeren beleid op school. De MR bespreekt 

met de directie alle zaken die de school aangaan en heeft hierover instemming- of 

adviesbevoegdheid. Dit alles is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. 

 

Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Volgens de Wet 

Medezeggenschap moet de verdeling evenredig zijn en uit minimaal 2 ouders en 2 

personeelsleden bestaan. Wij hebben gekozen voor een medezeggenschapsraad van elk 4 

leden. In het schooljaar 2015-2016 hebben we de vacature bij de personeelsgeleding helaas 

niet in kunnen vullen. Wel is al bekend dat in het komende schooljaar de bezetting evenredig 

zal zijn. 

 

 

 

Namens het personeel 

 

Namens de ouders 

 

 

 

John Stultiens 

 

Angeliek  Salimans 

 

Bart Rutten 

 

Tiny Jonkers-Stienen 

 

Nanneke Saes-van den Boom 

 

Anouk Stultiëns-Wijen 

 

Petra de Graef 



Verkiezing MR 
Volgens ons MR-reglement is de zittingsperiode van een MR-lid 3 jaar, is dan aftredend, 

maar kan zich wel herkiesbaar stellen. 

Dit jaar waren dit Nanneke Saes-van den Boom van de oudergeleding en Tiny Jonkers van 

de personeelsgeleding. Beide  MR-leden stelden zich herkiesbaar. Daar er geen andere  

kandidaten waren, hoefden er geen verkiezingen gehouden te worden. 

                   

Vergaderingen MR 

Afgelopen jaar heeft de MR 6 maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was ook onze 

directeur Henk Martens aanwezig om informatie te verstrekken en/of toelichting te geven 

over beleidszaken, de financiën, de verbouwing,  de formatie, het ontwikkelingsplan, e.d. 

 

De MR en de GMR 
Naast een MR voor elke school is er voor alle scholen, onder de vlag van  Meerderweert, 

een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle bovenschoolse zaken (zaken 

die alle scholen of de meerderheid van alle scholen aangaan) worden op GMR-niveau 

behandeld.  

       De leden van deze raad worden gekozen door de MR (alleen bij meerdere kandidaten  

       moeten verkiezingen gehouden worden),  maar niet noodzakelijk uit de MR.       

       Niet elke school heeft dan ook een vertegenwoordiging in de GMR. Echter, iedereen  

       (personeelslid of ouder)  kan lid worden van de GMR. Kandidaten hiervoor zijn welkom. 

 

Waar heeft de MR zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden? 

 

1.   Ontwikkelingsplan de Schrank 2015-2016. 

Dit schooljaar stond elke MR-vergadering de Voortgang Ontwikkelingsplan op de agenda.  

De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergaderingen besproken en/of toegelicht: 

Fullpartnership (waaronder gesprekstechnieken met kinderen, oudergesprekken en 

leerlingenraad), Sociale veiligheid, Inzet van Snappet in de groepen 4 tot en met 8, Analyses 

ten behoeve van de groepsplannen en Invoering en implementatie van nieuwe methodes 

(zoals De wereld in getallen). 

 

2.   Financiën: 

a. Begroting schooljaar 2015-2016 b.s. de Schrank 

Er is een bedrag van ongeveer €1450,- beschikbaar voor cursussen, gastsprekers, onkosten, 

enz. De vergoedingen gaan voortaan op declaratiebasis. De rekening van de MR is 

opgeheven. Het bedrag dat nog op de rekening stond, is gebruikt om speelmateriaal voor de 

kleuters aan te schaffen. Verder is er een eenvoudige buitenberging en tuingereedschap voor 

de schooltuin van gekocht.. Het restbedrag van € 227,99  is gereserveerd om de vrijwilligers 

van onze school op sommige momenten een attentie aan te kunnen bieden. Tiny beheert dit 

bedrag in overleg met Henk. 

       b. Financieel jaarverslag 2015-2016 b.s. de Schrank 

Henk heeft elke vergadering in het kort aangegeven hoe de Schrank er financieel voorstond. 

Ook lichtte hij regelmatig de financiën omtrent de bouw toe. 

c. Begroting 2015- 2016 MR de Schrank ? 

 

 

 

 

 



3.  Vakantierooster 2016-2017  

De MR heeft adviesrecht inzake het vakantierooster en heeft een positief advies afgegeven. 

Komend schooljaar gaan de kinderen op woensdag een kwartier langer naar school. 

Hierdoor kunnen we twee weken meivakantie opnemen en ook dagen tijdens de kermis vrij 

blijven geven. 

 

4.   Schoolformatieplan 2016-2017 

In juli is het formatieplan 2015-2016 aan de MR ter instemming aangeboden.  

       Op de vergadering van 13 juli 2016 is dit ondertekend. 

 

        

5. Schoolgids 2016-2017    

Nanneke Saes en Petra de Graef hebben de “oude” schoolgids (2015-2016) doorgenomen en 

namens de MR enkele aanpassingen doorgegeven aan Henk/Wilma. De schoolgids zal 

compacter en goed ge-update worden met veel verwijzingen naar de website van 

Meerderweert. In de eerste week van de vakantie zal de definitieve versie doorgemaild 

worden naar Nanneke Saes. Zij zal namens de MR al dan niet haar instemming geven en het 

document ondertekenen. 

 

     

6.   Overblijfreglement 

Mieke Frencken heeft het financieel verslag aangeboden. Het zag er weer prima uit en werd 

dan ook goedgekeurd. 

 

7.   Verbouwing de Schrank 

Tijdens de eerste-MR vergadering van het schooljaar werd uitvoerig gesproken over de 

verhuizing, het gebouw en de inrichting. Ook de inrichting van de speelplaats, de 

fietsenstalling, de boarding van het voetbalveld en de officiële opening zijn uitgebreid aan 

bod gekomen. 

 

8. Ouderraad en contacten OR-MR 

Op de MR-vergadering van 23 sept. 2015 bood de ouderraad hun financieel overzicht ter 

advies/instemming aan (Instemming voor oudergeleding, advies voor Personeelsgeleding). 

De MR- kon aan dit zeer duidelijk en keurig verzorgd verslag haar goedkeuring geven. 

De afgelopen jaren bezochten MR en OR eenmaal per jaar elkaars vergaderingen om op 

deze manier de contacten te onderhouden. Besloten is om dit in de toekomst alleen nog te 

doen wanneer hier een directe aanleiding voor is. De leden van zowel de OR als de MR 

gaven namelijk aan hier geen meerwaarde in te zien. 

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar zorgt de OR ervoor dat het financieel 

verslag aanwezig is. Bij vragen of onduidelijkheden komen de leden van de OR op 

uitnodiging hun verslag toelichten. 

 

9. Inspectiebezoek: 

Dit heeft plaatsgevonden op 30 juni en 1 juli. Het was een bijzonder fijn inspectiebezoek 

met positieve, kritische gesprekken. Er zijn heel duidelijke ontwikkelpunten naar voren 

gekomen zoals het woordenschatonderwijs, het NT-2 onderwijs en het maken van goede 

analyses. En niet onbelangrijk: We kregen een goede beoordeling waar we dus ook heel trots 

op zijn. 

   

  



10.   Overige onderwerpen 

Daarnaast kwamen dit schooljaar nog aan de orde: 

- Dag van de overblijfkrachten 

- Info eind-Cito 

- Risico-inventarisatie en Evaluatie waaronder twee belangrijke takken: Welzijn van het    

  personeel en Veiligheid van het gebouw. 

- Enquête continurooster – schooltijden wel of niet wijzigen. 

- Contacten parochie/school en communie 

- Afscheid Angeliek 

 

 

 

December, 2016 

 

       MR  Basisschool De Schrank 

Tiny Jonkers 


