Jaarverslag MR 3e Van der Huchtschool 2018/2019
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de 3e Van der Huchtschool. Dit
jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het schooljaar 2018/2019.
Wat doet de MR?
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt
voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad
moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van
de MR zijn vastgelegd in een reglement.
De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke geledingen
(personeelsleden door het personeel, ouders door de ouders). Omdat de school onderdeel uitmaakt van
de Stichting Van der Huchtscholen, zijn ook twee leden van de MR (een ouder en een personeelslid) lid
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Wat de
medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de GMR voor zaken op centraal niveau.
Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit de Stichting voorgelegd aan
de GMR ter advisering of instemming.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR (en GMR)
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. Naast
de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor
ouders met vragen of opmerkingen ten aanzien van het beleid.
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding, 3 leerkrachten) en een
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding, 3 ouders) van de school. De schooldirectie maakt
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Het afgelopen
schooljaar was Dik Luschen, directeur, bij alle vergaderingen aanwezig.
Personeelsgeleding
Wietse Kramer

Periode lidmaatschap
Lid sinds september 2017

Eveline van Bokhorst
Sabine Boerkoel
Heleen Nagy

Lid van 2016-2019
Lid sinds 2018
Lid sinds september 2018?

Oudergeleding
Jeroen van Ginkel
Marcella van Esterik

Periode lidmaatschap
Sinds 2016
Lid sinds 2016

Daphne Schillemans-van Weijen Lid sinds 2017

Rol(len)
GMR lid tot juni 2018
Voorzitter sinds november 2018
Afgetreden februari 2019
Afgetreden juni 2018
GMR lid sinds september 2018
Rol(len)
Voorzitter GMR
Secretaris tot december 2018
Afgetreden december 2018
Secretaris sinds december 2018

Helaas zijn er afgelopen schooljaar veel wisselingen geweest in de samenstelling van de MR. In de
personeelsgeleding heeft Sabine de MR verlaten vanwege een andere verdeling van taken. Haar rol is
overgenomen door Heleen Nagy. Daarnaast hebben wij afscheid genomen van Eveline omdat zij een
nieuwe baan heeft gevonden op een andere school. In de oudergeleding heeft Marcella vanwege
gezondheidsredenen ook besloten om de MR te verlaten. Aangezien haar termijn liep tot het eind van
het schooljaar en er halverwege het schooljaar niet direct een vervanger voor de plek van Eveline in de
personeelsgeleding beschikbaar was, heeft de MR besloten om van februari tot de zomer met 2
ouderleden en 2 personeelsleden door te gaan.
Op 12 juli zijn verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. Daarbij is Jeroen van Ginkel

herverkozen voor een tweede termijn en is Margret de Rooij-Hagen verkozen als derde
ouderlid. Vanaf het volgende schooljaar zal zij de MR komen versterken samen met Kristiaan
Huppelschoten, die lid wordt namens de personeelsgeleding van de MR.
Ambities 2018/2019
We zijn er als MR om samen met de directeur de doelstellingen van de school te verwezenlijken. We
nemen deze rol serieus en willen de medezeggenschap zo organiseren dat onze wettelijke taak zo goed
mogelijk wordt vormgegeven. We willen de verantwoordelijkheid die de wet bij de MR legt volledig
en naar behoren dragen. De MR wil transparant zijn naar, en duidelijk communiceren met, ouders,
personeel en directie.
Terugblik
De MR kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen schooljaar. Er was inhoudelijk aandacht voor
veel verschillende onderwerpen, waaronder de besteding van de werkdrukgelden, de nieuwe
samenwerking met BINK (naschoolse opvang) en de invoering van een startgesprek tussen leerkracht,
leerling en ouders komend schooljaar. Daarnaast heeft de MR in april een succesvolle thema-avond
voor ouders georganiseerd en deelgenomen aan een gezamenlijke thema-avond met de Raad van
Toezicht (RvT) en de Gemeenschappelijke MR (GMR).
Bijeenkomsten 2018/2019
Er waren dit schooljaar 5 MR vergaderingen, een ouderavond en een gezamenlijke avond met de GMR
en RvT:
o 24 september 2018
o 26 november 2018
o 11 februari 2019
o 8 april 2019 (ouderavond)
o 28 mei 2019 (brainstormavond GMR+RvT+MR)
o 17 juni 2019
o 11 juli 2019
MR-ouderavond 8 april 2019
Maandagavond 8 april bezocht een groep enthousiaste ouders de jaarlijkse MR thema-avond voor
ouders. Zij kregen die avond van Jeroen van Ginkel uitleg over schoolfinanciën, leerden van Meester
Wietse Kramer over de taxonomie van Bloom en gingen onder leiding van Juf Heleen Nagy en Daphne
Schillemans in gesprek over communicatie en overblijven. In de pauze tussen de sessies en na afloop
werd er nog uitgebreid doorgepraat over de verschillende onderwerpen. De opkomst was bescheiden,
maar de 23 aanwezige ouders leverden wel waardevolle input over de thema’s communicatie en
overblijven en dachten in de discussies daarover goed mee met de MR over mogelijke oplossingen. De
geleverde input is binnen de MR besproken en waar nodig doorgegeven aan het team.
RvT/GMR/MR Brainstormavond 28 mei 2019
Op 28 mei organiseerde de GMR van de drie Van der Huchtscholen een brainstormavond voor de Raad
van Toezicht van de stichting en de drie medezeggenschapsraden van de drie van der Huchtscholen
met als thema 'Werken op de leukste school!' Tijdens de avond werd in gemengde groepjes nagedacht
over hoe werken op de Van der Huchtscholen leuk kan blijven voor huidige medewerkers en hoe
nieuwe leerkrachten geworven kunnen worden in tijden van leerkrachtschaarste.
Advies en instemmingsonderwerpen
Onderstaande onderwerpen stonden dit schooljaar op de agenda en zijn door de MR besproken.
● Profilering van de school (in relatie tot nieuwe aanwas) & communicatie
● Samenwerking met Bink voor het aanbieden van naschoolse opvang
● Invulling van de besteding van het plan werkdrukgelden 2018-2019
● Organisatie thema-avond voor ouders (april 2019)
● Aanpassing communicatie met ouders en invoering van startgesprek i.p.v. eerste rapport
● Deelname aan sollicitatiecommissies nieuwe leerkrachten (mei tot juni 2019)

Daarnaast is met regelmaat gesproken over de voortgang van de school aan de hand van de
mededelingen van de directie, waarbij ook stil is gestaan bij terugkerende onderwerpen zoals de
begroting en de jaarrekening, cito-uitslagen, het aantal leerlingen, relevante ontwikkelingen op
stichtingsniveau en het bestuursformatieplan. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we graag
naar de verslagen die op de website van de school te vinden zijn.
Besluitenlijst
24-09-2018

De personeelsgeleding heeft ingestemd met het voorgenomen besluit voor het
plan werkdrukgelden 2018-2019.

26-11-2018

Geen besluiten genomen

11- 2 – 2019

Huishoudelijk Reglement MR en begroting zijn vastgesteld.

17-06-2019

Aanschaf nieuwe pleinplakkers (8.000,-) bekostigd vanuit de overblijfgelden
heeft de MR mee ingestemd.

17-06-2019

De MR heeft ingestemd met het voorgestelde vakantierooster.

17-06-2019

De MR heeft ingestemd met de invoering van een nieuwe gesprekscyclus:
startgesprek, twee rapportgesprekken en huisbezoek om het jaar.

11-07-2019

De MR heeft ingestemd het voorgestelde schoolplan 2019 - 2023

Financiële verantwoording boekjaar 2018
De MR heeft jaarlijks een budget ter grote van € 1000,00 dat besteed kan worden aan
deskundigheidsbevordering, onkosten gemaakt door MR-leden en het organiseren van
activiteiten. In het boekjaar 2018 zijn vanuit het budget de onderstaande zaken bekostigd.
Omschrijving
Opleidingen en cursussen
A en es i.v.m. afscheid/ziekte
Diverse overige benodigdheden
Totaal

Kosten
€850,€100,€50,€1000,-

