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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Juliana van Stolbergschool 

Castricum  
 

JAARVERSLAG 
2014-2015 

 

 

Inleiding 

 

Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de basisschool Juliana van Stolberg 

(JvS) bestaat uit twee gedeelten: A. een beleidsmatig kader, welke is vastgesteld voor 

een langere periode en B. een jaarverslag over het laatst afgeronde schooljaar. 

  

De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

1) doel, missie, visie en strategie;  

2) samenstelling MR;  

3) vergaderingen van de MR;  

4) onderwerpen en bevoegdheden van de MR 

5) jaarverslag met toelichting, 2014-2015 

 

Bij de eerste vier onderwerpen start elke paragraaf met een korte toelichting op het 

wettelijk kader voor het betreffende onderwerp volgens de Wet Medezeggenschap op 

scholen (WMS). Tekstueel blijven deze hoofdstukken vrijwel ongewijzigd sinds vorig jaar.  

 

1. Doel, missie, visie en strategie 

 

Een medezeggenschapsraad (MR) op een school geeft instemming of advies ten aanzien 

van het schoolbeleid en gerelateerde onderwerpen. De MR vertegenwoordigt de belangen 

van ouders en teamleden bij besluitvorming.    Bron: WMS 

 

Doel 

De MR van de Juliana van Stolbergschool heeft als doel het vertegenwoordigen van de 

belangen van kinderen/ouders en team van de JvS ten aanzien van de kwaliteit van het 

onderwijs en de daarbij samenhangende onderwerpen. 

 

Missie 

 Het uitgangspunt bij alle te maken keuzes is versterking van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 De MR streeft naar een open en toegankelijke communicatie met haar achterban 

(team, ouders), gericht op de waarden transparant, tijdig en duidelijk vanuit een 

bewustzijn dat wij zowel ouders als het team vertegenwoordigen.  

 De MR hecht waarde aan een constructieve samenwerking met de directie, waarin zij 

uitvoering kan geven aan haar wettelijk instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Een 

constructieve samenwerking houdt in dat overleg transparant, tijdig en duidelijk 

plaatsvindt, in een goede sfeer. 

Visie en Strategie 

 De MR is een volwaardige gesprekspartner voor de directie en vanuit een 

gemeenschappelijk belang, nl. kwaliteit van het onderwijs, werken zij samen aan 

succesvolle verbeteringen die realistisch en haalbaar zijn.  
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 De werkwijze van de MR is te kenmerken als proactief. 

 In het schoolbeleid van de JvS (zowel in woord als in uitvoering) zijn de belangen 

terug te vinden van kinderen/ouders alsook van het team.  

 De MR communiceert over haar inzet/resultaten met haar achterban en zal 

desgewenst gebruik maken van de kennis of competenties van ouders of leerkrachten 

ten behoeve van de ontwikkeling van relevant schoolbeleid. 

2. Samenstelling MR 

 

Een medezeggenschapsraad bestaat uit een even aantal leden, evenredig verdeeld over 

personeel (personeelsgeleding, PMR) en ouders (oudergeleding, OMR). De omvang wordt 

bepaald door het leerlingenaantal van de school. De zittingsduur wordt per school 

vastgesteld in overleg met de directie. Na de zittingstermijn kan een lid zich herkiesbaar 

stellen.          Bron: WMS 

 

De zittingsduur voor alle leden is drie jaar. In het schooljaar 2014-2015 bestond de 

personeelsgeleding (PMR) en de oudergeleding (OMR) allebei uit drie leden. De actuele 

samenstelling van de MR en het rooster van aftreden staat vermeld in tabel 2. Deze staat 

onder de jaarlijkse paragraaf van het jaarverslag.  

  

De leden van de oudergeleding verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor 

de leden van het onderwijzend personeel wordt een aantal taakuren verwerkt in hun 

taakbelasting, zoals afgesproken is in de CAO.  

 

3. Vergaderingen MR 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en teamleden kunnen de 

vergaderingen bijwonen als toehoorder en hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik 

te maken van inspreekrecht.       Bron: WMS 

 

Planning 

De MR streeft naar een efficiënte en proactieve werkwijze en maakt gebruik van een 

jaarplanning, om een tijdige besluitvorming te waarborgen. De jaarplanning wordt aan het 

begin van elk jaar opgesteld en is gerelateerd aan de onderwerpen waarover de MR advies- 

of instemmingsrecht heeft (reguliere onderwerpen) en specifieke onderwerpen uit het 

schoolontwikkelplan voor het betreffende schooljaar. De agenda voor elke MR-vergadering 

wordt samengesteld op basis van een verzameling van de onderwerpen uit de jaarplanning, 

van onderwerpen die op eigen initiatief relevant worden geacht en van onderwerpen die 

door ouders of teamleden worden aangedragen.  

 

Vergaderingen 

De MR vergadert elke maand (buiten de schoolvakanties om). De vergaderdata staan 

vermeld in de jaarplanner van de JvS, die aan het begin van elk schooljaar beschikbaar 

wordt gesteld. De vergaderingen vinden plaats op school, van 19.30 uur tot ca. 21.15 uur. 

 

De MR-vergaderingen zijn openbaar: ouders en teamleden kunnen vergaderingen 

bijwonen. Het is wenselijk om dit vooraf aan te kondigen bij de voorzitter of secretaris.1 

Indien in de vergaderingen onderwerpen aan de orde komen met een vertrouwelijk 

karakter, bijvoorbeeld als het over personen gaat, vervalt de open status. 

 

Notulen 

                                                        
1  Aanmelding vooraf is wenselijk, onder andere voor een bevestiging van thema’s die in de 

vergadering aan de orde zullen komen en omdat onverhoopt het tijdstip van de vergadering en/of 
de locatie gewijzigd kunnen zijn. 
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De notulen worden in de daarop volgende vergadering vastgelegd en zijn via de voorzitter 

of de secretaris voor ouders en teamleden in te zien. Aan het eind van een schooljaar 

maakt de MR een jaarverslag dat aan het begin van een nieuw schooljaar via e-mail aan 

de betrokkenen wordt toegestuurd.  

 

Budget en middelen 

Vanuit school is een beperkt budget beschikbaar voor de MR. In overleg met de directie 

en met voldoende onderbouwing kan het budget worden aangewend, voor bijvoorbeeld 

de organisatie van een thema-avond, cursussen voor MR-leden, informele jaarafsluiting 

of attenties. De rekening wordt rechtstreeks ingediend bij de directie. 

 

4. Meerjaarlijkse onderwerpen  

 

Een medezeggenschapsraad heeft bevoegdheden, taken en informatierechten. 

           Bron: WMS 

 

De MR behandelt zowel onderwerpen die gerelateerd zijn aan werkzaamheden die 

jaarlijks terugkomen (reguliere onderwerpen), alsook specifieke onderwerpen (n.a.v. 

actuele zaken en eigen initiatief).  

 

Reguliere onderwerpen  

In tabel 2 volgt een overzicht van de reguliere onderwerpen die in het afgelopen 

schooljaar aan de orde zijn geweest, met erachter een vermelding van het soort 

bevoegdheid (instemmingrecht of adviesrecht) volgens de WMS.  

 

Tabel 1: Overzicht van reguliere MR-onderwerpen  

 

 

 

Onderwerp 

Bevoegdheid 

Adviesrecht Instemmingsrecht 

 

Gehele MR 

 

Gehele 

MR 

PMR 

Personeels-

geleding 

OMR 

Ouder-

geleding 

Taakbeleid   X  

Nascholingsbeleid   X  

Beleidsplan ICT X    

Risico-inventarisatie en 

evaluatie (RI&E)  

 

X 

   

Begroting  X    

Ondersteuningsplan   X   

Groepsindeling/formatie X    

Vakantieregeling X    

Onderwijstijd    X 

Oudertevredenheidspeiling OTP X    

Formatie   X  

Schoolplan 2015-2019  X   

Schoolontwikkelplan  X   

Schoolgids    X 

TSO (Tussen Schoolse Opvang)    X 

   

Voor alle onderwerpen in bovenstaande tabel heeft de MR de relevante documenten 

ingezien en waar nodig vragen gesteld of opmerkingen gemaakt die zijn beantwoord 

en/of verwerkt.  
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5. Toelichting 2014-2015 

 

Vergaderingen 2014-2015 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR negen keer vergaderd. Er is geen gebruik 

gemaakt van het inspreekrecht. Voorafgaand aan elke vergadering is een agenda 

gemaakt en na afloop zijn notulen inclusief actiepunten opgesteld. Oorspronkelijk werd 

de vergadering middels vooroverleg en terugkoppeling besproken met de directie, vanaf 

januari 2015 is de directie bij de vergaderingen uitgenodigd aanwezig geweest.  

 

In dit schooljaar waren tien MR vergaderingen gepland. Een aantal onderwerpen kwamen 

regelmatig terug, hierover volgt puntsgewijs een korte samenvatting. Over de andere 

punten is eenmalig vergaderd en kon direct een besluit of advies worden geformuleerd, 

zoals de onderwijstijd en het vakantierooster. Deze worden dan ook niet verder 

toegelicht.  

 

Samenstelling en taakverdeling:  

In het najaar zijn Karin Grent en Susan van der Zee bij de MR gekomen. Zij vervingen 

Anne Mooij (OMR) en Mark Dijkhuizen (PMR). Zij zijn bedankt door het aanbieden van 

gezamenlijk etentje op school voor hun jarenlange inzet.  

Maarten Slokker continueerde zijn voorzitterschap en was daarnaast contactpersoon voor 

het overleg met de TSO, Tussen Schoolse Opvang. Karin Grent werd de nieuwe 

penningmeester en Nicolien Ploegaert nam de taak over als vertegenwoordiger in de 

GMR, de gemeenschappelijke MR van het schoolbestuur.  

 

De begroting en trendanalyses: 

In december en januari is gesproken over de begroting en de budgettering. In het 

budget is o.a. de vervanging opgenomen van de leesmethode in groep 3 en de invoer 

van ICT in de kleutergroepen. Dit is intussen ook gerealiseerd. Groep 3 gaat verder met 

de nieuwe methode Lijn 3 en in de kleutergroepen hangen touchscreens.  

In groep 4 t/m 8 is de methode Estafette ingevoerd, om de ontwikkeling van het 

technisch lezen te versterken.  

De noodzaak tot vervanging en aanvulling was o.a. als aandachtspunt uit de 

trendanalyse van voorgaande periodes naar voren gekomen. De resultaten van deze 

interventies zullen in de komende trendanalyses zichtbaar moeten worden.  

De MR heeft aangegeven, graag meer zicht te krijgen op uitkomsten van trendanalyses 

en daarmee de achtergrond van de budgettaire keuzes goed te begrijpen en te steunen.  

Beide onderwerpen zullen het komende jaar weer regelmatig terug komen.  

 

Snoepbeleid: 

N.a.v. gesignaleerde vragen is er binnen de MR gesproken over een aanpassing van het 

huidige snoepbeleid. In overleg met de directie/MT/team is er gekozen voor een positieve 

insteek: de gezonde keuzes worden benadrukt, zowel in de traktaties voor de 

leerkrachten als de kinderen. Deze voorkeur is er ook voor de “pauzehap”  en bij de TSO 

wordt gesproken over alternatieven voor het snoepje na het eten.  

Een expliciete regel wordt er van school uit niet geformuleerd, omdat de ouders een 

grote rol hebben en houden in de gezonde keuzes.  

 

PR en betrokkenheid met de achterban…: 

Om de MR meer zichtbaar te maken bij de ouders wordt er maandelijks in de 

Juliaandacht een stukje geschreven vanuit de MR. De OMR-leden krijgen hierover 

positieve feedback. Daarnaast zijn we gestart met informatie verstrekken over en vanuit 

de MR op de schoolsite.  

 

OTP – Ouder Tevredenheid Peiling: 

In december werd de OTP gehouden. Er waren 60 % van de uitgedeelde formulieren 

ingeleverd. In februari beschikte de MR over het verslag. Hoewel de totale uitkomsten 

positief waren, kwamen er ook een paar aandachtspunten uit naar voren.  



 

Jaarverslag MR 2014-2015 5 

De MR heeft daarop een zg. “inputavond” georganiseerd, in samenwerking met de 

school. Vier aandachtsgebieden stonden centraal: hygiëne en netheid – leerlingen met 

problemen – informatievoorziening en communicatie – pestgedrag.  

Op de avond wilden we een helder beeld krijgen, waarom de ouders hier soms lager op 

scoorden, welke invulling zij bij de vragen hadden en wat hun wensen en/of inbreng kon 

zijn. Deze avond, 22 april, werd bezocht door ca. 35 ouders. Van de inbreng in de 

groepen zijn verslagen gemaakt. Door het MT is dit deels – naast de door henzelf al 

geformuleerde punten – ook verwerkt in de schoolgids, het schoolplan of de 

ontwikkelpunten van het komende jaar.  

 

Schoolplan 2015-2019: 

Het schoolplan is een zeer uitgebreid, vierjarig document. De vorige periode eindigde in 

2015, zodat er een nieuw plan moest worden ingediend. De MR heeft hierbij 

Instemmingsrecht.  

Gezien de grootte van het document zijn er steeds gedeeltes alvast besproken en met af 

en toe verhelderingsvragen en/of opmerkingen teruggekoppeld. In de eindversie zijn 

deze meegenomen, zodat het Schoolplan voor  2015-2019 weer is vastgesteld. Het 

jaarlijkse gedeelte, met de ontwikkelpunten voor het daarop volgende schooljaar wordt 

ieder jaar besproken, de vierjarige opzet hiervoor ligt al wel in het plan.  

 

TSO (Tussen Schoolse Opvang): 

Sinds 2013-2014 bestaat de TSO in zijn huidige vorm. De OMR voert regelmatig overleg 

over lopende zaken en het financiële deel. Dit jaar heeft het overleg tweemaal 

plaatsgevonden. Besproken punten zijn de grote groepen overblijvers, de rust en 

regelmaat, de onderlinge afspraken, het functioneren van het computerprogramma 

(Overblijven met Edith) en de financiële verantwoording. Daarnaast lijkt het aantal 

begeleiders onder druk te staan, gezien het grote aantal overblijvers en de totale 

verantwoordelijkheid.  

 

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad): 

Nicolien Ploegaert was onze vertegenwoordiger bij dit overleg op bestuursniveau. Grote 

punten waren de personele zaken, waaronder alles dat betrekking had met de nieuwe 

CAO. Hoewel het doel hiervan was, om de pieken in de werkdruk te verminderen, leidde 

het tot veel vragen en onduidelijkheden. Daardoor was er veel extra overleg nodig.  

 

Diversen… 

Er is ook gesproken over het inspectiebezoek, 13 april. De beoordeling is voldoende, met 

als positief benoemd punt de sfeer! Het volgende inspectiebezoek zal in de gewone 4-

jaren-periode dan in 2019 gaan plaatsvinden. We zijn geïnformeerd over de prijs van 

Jantje Beton en de plannen voor een nieuw schoolplein. Aan het einde van het schooljaar 

heeft Nicolien afscheid genomen en geniet van haar pensioen en de taken kunnen weer 

worden aangepast… 

 

Tot slot:  

Er liggen er alweer veel conceptstukken klaar voor het volgende jaar, zoals het protocol 

pestgedrag en het gedragsprotocol. Naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie 

en de resultaten van het OTP zijn er voornemens en interventies geformuleerd in diverse 

beleidsstukken. Daarnaast zal ook het 50-jarig jubileum van de JvS gevierd worden.  

Andere, jaarlijkse terugkerende staan vermeld in het andere gedeelte van het MR-

verslag, in tabel 1. Kortom: ook 2015-2016 zal een boeiend MR jaar worden!  
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Tabel 2: Samenstelling MR, schooljaar 2014-2015 

 Taak Termijn 

Personeelsgeleding 

Nicolien Ploegaert 

Annemieke van der Leijden 

Susan van der Zee 

 

Vertegenwoordiger GMR 

 

secretaris 

  

3 

3 

1  

Oudergeleding 

Maarten Slokker  

Maaike Kerssens 

Karin Grent 

 

Voorzitter  

 

penningmeester 

  

3 

2 

1 

 

--- 


