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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Juliana van Stolbergschool 

Castricum  
 

JAARVERSLAG 
2016-2017 

 

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 specifiek 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, 2016-2017 

 

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.  

 De werkwijze van de MR is te kenmerken als proactief. 
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 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 2016-2017 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 20.00 uur tot ca. 21.30 

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 betrokken achterban 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 

Begroting  X    

Beleidsplan ICT X    

Formatie   X  

Groepsindeling/formatie X    

Leerlingtevredenheidspeiling LTP  X    

Nascholingsbeleid   X  

Ondersteuningsplan   X   

Onderwijstijd    X 

Oudertevredenheidspeiling OTP X    

Personeelstevredenheidspeiling PTP X    

Risico-inventarisatie en evaluatie 

(RI&E)  

 

X 

   

Schoolgids    X 

Schoolontwikkelplan  X   

Schoolplan 2015-2019 - jaardeel  X   

Taakbeleid   X  

TSO (Tussen Schoolse Opvang)    X 

Vakantieregeling 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 2016-2017 

 

a. Vergaderingen 2016-2017 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR negen keer gepland vergaderd. Er is maart 2017 

eenmaal  gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Dit betrof een gesprek met een 

betrokken ouder over het pestprotocol en de hantering daarvan. Het pestprotocol is 

daarna aangescherpt en op de site geplaatst, evenals enkele andere protocollen 

(luizenprotocol, gedragsprotocol en het protocol voor seksueel overschrijdend gedrag).  

 

Voorafgaand aan elke vergadering is een agenda gemaakt en na afloop zijn notulen 

inclusief actiepunten vastgesteld. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten van de MR 

geweest, i.v.m. actuele ontwikkelingen m.b.t. de plannen van het bestuur over de 

voorgenomen fusie met de Sokkerwei. Later in het jaarverslag meer hierover. 

 

Een aantal onderwerpen kwam 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 zijn 

intussen bekend gemaakt en worden niet verder toegelicht.  

 

b. Samenstelling en taakverdeling:  

In het najaar was Annemieke een tijd afwezig, Maaike Adama nam haar plaats in de MR 

over (PMR). Annemieke stapte over naar een collega-school en is bedankt met een fles 

wijn en cadeaubon voor haar jarenlange inzet voor de MR, bescheiden conform haar 

wens. Maarten Slokker continueerde zijn voorzitterschap en bleef contactpersoon voor 

het overleg met de directie over de TSO, Tussen Schoolse Opvang. Karin Grent bleef 

penningmeester. Gerda Veldt nam de taak over als vertegenwoordiger in de GMR, de 

gemeenschappelijke MR van het schoolbestuur. Maaike Kerssens gaf aan, in de loop van 

het schooljaar haar taak te willen neerleggen, i.v.m. ander werk. Na een werving is vanaf 

april 2017 Fiona Arens tot de MR toegetreden. Maaike is bedankt met een gezamenlijk 

etentje en een bon.  

 

c. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad): 

Het afgelopen jaar is het Sociale Plan van start gegaan. Het had tot doel om het ISOB 

weer financieel gezond te maken, met name op personeelsgebied. Er moesten meer 

mensen afvloeien en binnen het Sociale Plan kon dit vanuit vrijwilligheid eerder worden 

gehonoreerd, waardoor gedwongen ontslag moest worden voorkomen. Het Plan was 

opgesteld voor een termijn van drie jaar: echter, de maatregelen waren zo doeltreffend 

en de belangstelling zo groot, dat het Sociale Plan na dit eerste jaar zijn einddoel al heeft 

bereikt en is afgesloten. Dat is positief, omdat hiermee de instroom van nieuwe, veelal 

jongere  collega’s weer ruimte kan gaan krijgen.  

 

In de loop van het jaar heeft het bestuur met de GMR besloten een andere structuur aan 

te brengen voor de GMR, waardoor het een slagvaardiger orgaan moet worden. Binnen 

deelregio’s krijgen de scholen dan één gezamenlijke vertegenwoordiger, waardoor de 

GMR uit minder mensen bestaat. Dit start in het nieuwe schooljaar, 2017-2018. De 

informatiestroom zal dan niet meer rechtstreeks verlopen. Er wordt nog overlegd hoe dit 

vorm moet gaan krijgen.  

   

d. TSO (Tussen Schoolse Opvang): 

Sinds het najaar 2016 is er een nieuwe opzet gekomen voor de TSO. Er is een externe 

coördinator, aangesteld door Forte, die geassisteerd wordt door een groep 

overblijfouders. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt, is de vergoeding iets 

verhoogd. Na het eerste jaar valt, met de financiële jaarverantwoording in oktober 2017,  

te overzien of de stijging voldoende is. De ouders worden daar vervolgens in die periode 

over geïnformeerd.  
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Er is wel rust in de structuur gekomen. De ervaringen zijn dat de jongere groepen zich 

hier beter in lijken te voelen dan de oudere kinderen. In de MR zullen de ontwikkelingen 

regelmatig worden besproken, net als voorgaande jaren.  

 

e. De begroting: 

In december ’16 en januari ’17 is gesproken over de begroting en de budgettering. Na 

diverse jaren pas bij de eindafrekening te kunnen zien dat er budget over bleef, 

betekende dit lange tijd dat die gelden in de algemene pot van het bestuur vloeiden en 

niet ten dienste bleven van de school zelf... Hierover heeft de MR zich via de GMR ook 

sterk gemaakt. Vanaf kalenderjaar 2016 kan dit geld wel beschikbaar blijven voor de 

eigen school, als de directie een plan voor de inzet van die gelden indient: zo wordt goed 

omgaan met de financiële middelen tenminste beloond.  

 

In het budget is o.a. de vervanging opgenomen van de digiborden: sinds december 2016 

hangen ze in groep 3, 6 en 8 en na de zomervakantie zijn de overige borden vervangen 

en heeft iedere groep een touchscreen.  

 

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

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

Beide onderwerpen zullen het komende jaar weer regelmatig terug komen.  

 

f. Schoolvisie en profilering:  

De ontwikkelingen en keuzes voor nieuwe methodes passen in het meerjarenbeleid dat is 

opgesteld. Vanuit het MT en ook nodig i.v.m. de concurrentiepositie van de school is een 

strategie en visie ontwikkeld voor de komende vijf jaren. Het MT heeft de eerste opzet 

gemaakt. In januari 2017 is deze opzet besproken met een groepje specifieke ouders, die 

vanuit hun werk een expertise hadden m.b.t. het formuleren en verhelderen van beleid, 

als klankbord. Het verhelderde de opzet en maakte de grote lijnen duidelijker. Het plan is 

vervolgens op een studiedag gepresenteerd aan het team.  

 

Hoewel de strekking zeker volgde op de al in gang gezette ontwikkelingen, kwam de 

presentatie erg absoluut over. Dit werd teruggekoppeld binnen de MR. Er is 

geconcludeerd dat de doelen zeker door het team worden onderschreven, maar daarin is 

individuele groei en eventueel coaching mogelijk. Daarnaast is het een meerjarenplan. 

Wel helpt het plan bij het selecteren en aanstellen van nieuw personeel, die zich dan 

binnen deze visie moet kunnen passen.   

 

In dit schooljaar is er – na twee jaar experimenteren- een keuze gemaakt om definitief te 

gaan werken met IPC (International Primary Curriculum). De oude methode voor 

begrijpend lezen is vervangen door Nieuwsbegrip, die wekelijks werkt vanuit actuele 

teksten. Verder wordt in groep 7 en 8 Mindset in gebruik genomen en gaan we in alle 

groepen werken met De Gelukskoffer en Leren Programmeren met Bomberbot… Kortom: 

genoeg ontwikkelingen, die allemaal binnen de nieuwe visie vallen.  

 

g. LTP en PTP – Leerling Tevredenheid Peiling en Personeel Tevredenheid Peiling 

In november en december 2016 is de MR geraadpleegd over de standaardvragenlijst. Er 

zijn diverse suggesties meegegeven, die grotendeels zijn overgenomen. De afname heeft  

plaatsgevonden in maart, de verslaglegging kwam rond april 2017.  

Hoewel de totale uitkomsten zeer positief waren, kwamen er ook een paar 

aandachtspunten uit naar voren.  

 

 LTP: Voor 

de kinderen was het belangrijkste kritiekpunt het overblijven, m.n. vanuit de oudere 

groepen. Verder noemden sommigen iets vaker dan in het vorige onderzoek het 

omgaan met ruzie in de groep. Het past bij het schoolbeleid, want we praten al over 

het structureel inzetten van de training Rots en Water in de lagere groepen, om de 

kinderen meer steun te geven bij het zelf leren oplossen van ruzies.  
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 PTP: De hygiëne blijft, ondanks inspanningen, toch een aandachtspunt: de 

vergoedingen voor structurele verbeteringen zijn te beperkt. De interne 

communicatie is verbeterd en heeft ruimte om verder te groeien. In de specificaties 

moet duidelijk worden of dit meer naar het MT of specifiek naar de directie geldt. 

Deze nadere toelichting ontvangen we later. 

 

h. PR en betrokkenheid met de achterban…: 

Om de MR meer zichtbaar te maken bij de ouders wordt er gestreefd om regelmatig iets 

van de MR te publiceren in de Juliaandacht of op de site. Meestal is het een korte 

reflectie op de besproken punten. T.a.v. de fusie worden ouders breder geinformeerd van 

belangrijke tussenstappen. (Vragen kunnen worden ingediend via het MR-mailadres op 

de site).  

De OMR-leden krijgen over deze terugkoppelingen ook positieve feedback. Binnen het 

team wordt dit door de PMR ook gedaan in de teamvergaderingen. Hoe noodzakelijk de 

uitwisseling ook is, bleek tijdens de recente ontwikkelingen over de voorgenomen fusie.  

 

i. Fusie:  

Hier pas genoemd, om enigszins chronologisch in het jaar te blijven, maar wel een zeer 

turbulent onderwerp! Nadat op 18 mei het team had gehoord van het voornemen om de 

JvS te laten fuseren met de Sokkerwei werden de MR en de ouders formeel uitgenodigd 

om te worden geïnformeerd op dinsdag 23 mei.  

Zowel op zaterdag als zondag daaraan voorafgaand is de MR geheel of gedeeltelijk bij 

elkaar geweest. Er werd veel informatie over het juridische en procesmatige deel 

ingewonnen in een zeer korte periode, o.a. bij VOS/ABB (bestuursorgaan in het 

onderwijs), bij de AoB (vakbond) en bij VOO (vereniging Openbaar Onderwijs).  

 

Bij alle bijeenkomsten was er sprake van een gevoel van overvallen te worden, omdat er 

voor de JvS geen noodzaak leek te bestaan om aan een fusie te gaan denken. In de 

plannen merkten we nauwelijks enige inspraak voor team, directie of MR, terwijl hiervoor 

wel wettelijke eisen en verwachtingen liggen. Het wekte weerstand en emoties op, die 

het gesprek niet bepaald positief beïnvloedden. De MR heeft dit herhaaldelijk 

gecommuniceerd, maar leek eerst niet te worden gehoord. Alleen de beoogd 

projectleider, die in het fusieproces daardoor een dubbele functie had, werd op grond van 

de bezwaren van de MR vervangen door een onafhankelijke projectleider.  

 

Pas na een schriftelijke informatievraag met onderbouwing en kennisgeving dat er voor 

de MR een alternatief was via de juridische kant (via een nalevingszaak) kwam er een 

gesprek met het bestuur en de MR op 19 juli, kort voor de zomervakantie. Hierin werd 

erkend, dat het proces niet goed was verlopen en men de steun en inbreng van de MR 

wel op prijs zou stellen. Er zou een nieuwe route worden gekozen, waarbij het 

voornemen voor het bestuur wel hetzelfde bleef.  

 

Dat wij als MR als eerste kijken naar het belang van de JvS (kinderen, team en ouders) 

en dat het bestuur ook kijkt naar het grotere geheel van alle scholen is duidelijk.  

Intussen is een meer constructieve, informatieve avond in september in een meer open 

stijl gevoerd, waarbij ook het proces om tot de fusie te komen in tijdspad kan worden 

bijgesteld als dat nodig is. We zullen de ouders van de JvS steeds op de hoogte houden 

van de actuele ontwikkelingen en in hoeverre we er de voordelen voor de JvS van in 

kunnen zien. Belangrijke items zijn in ieder geval de huisvesting, het feit dat groep 1 t/m 

8 in het JvS gebouw blijft en het handhaven van de sfeer, zoals we die nastreven op de 

JvS….  

 

j. Diversen… 

Het schoolplein is intussen afgerond. De laatste stappen, de belijning en het Cruyffcourt, 

leken eerst niet mogelijk door de slechte staat van de tegels, maar daar zijn voor de 

school eigenlijk geen eigen financiële middelen voor. Nadat de school vanuit haar eigen 
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budget de kapotte tegels heeft vervangen, heeft men alsnog in het voorjaar de belijning 

aangebracht en in juni 2017 is het plein officieel en feestelijk geopend.  

 

Er is een RI&E afgenomen, een Risico Inventarisatie en Evaluatie, een verplichting vanuit 

de Arbowet. De directie heeft op grond hiervan een plan van aanpak gemaakt, dit SMART 

opgesteld en deze teruggekoppeld naar de MR. Deze konden het plan onderschrijven.  

 

Tot slot:  

De eerste conceptstukken liggen alweer klaar en een eerste, informatiever overleg over 

de fusie heeft al plaatsgevonden. Andere, jaarlijkse terugkerende onderwerpen staan 

vermeld in het andere gedeelte van het MR-verslag, in tabel 1.  

Kortom: ook 2017-2018 zal ook weer een boeiend MR jaar worden!  

 

 

oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:   

Tabel 2: Samenstelling MR, schooljaar 2016-2017 

 Taak Termijn 

Personeelsgeleding 

Gerda Veldt  

Maaike Adama 

Susan van der Zee 

 
lid, contactpersoon team 
lid 

secretaris 

  

2 

1 

3  

Oudergeleding 

Maarten Slokker  

Fiona Arens 

Karin Grent 

 

Voorzitter  

lid 

penningmeester 

  

2 

1 

3 

 


