Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR)
De Schatgraaf 2017 / 2018

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2017 / 2018 van de medezeggenschapsraad van
openbare basisschool De Schatgraaf. Samen met 16 andere openbare basisscholen, 1 school voor
speciaal basisonderwijs en 1 school voor internationaal onderwijs maakt De Schatgraaf deel uit van
De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem. Sinds 2015 is er een start gemaakt
van de samenwerking tussen de twee besturen: De Basis en Fluvius. Wat resulteerde in
DeBasisFluvius. Sinds augustus 2016 is er een begin gemaakt met de samenwerking tussen de GMR
van De Basis en de GMR van Fluvius. Sinds augustus 2017 is deze samenwerking geïntensiveerd.
Door middel van dit jaarverslag willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de MR en
leggen wij verantwoording aan u af.
Graag houden we ons aanbevolen voor eventuele vragen en / of opmerkingen.

De Wet medezeggenschap op scholen
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden
(MR'en) van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking
getreden op 1 januari 2007. Onder de WMS is het instellen van een MR verplicht. Een
medezeggenschapsraad dient te bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld over
personeel en ouders. Leden van de MR worden gekozen.
Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR'en per
school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken.
De personeelsgeleding van de MR (PMR) kan ook zelfstandig vergaderen en overleggen met het
bevoegd gezag (de directeur als afgevaardigde van het bevoegd gezag). Met name als het gaat over
rechtspositie van het personeel heeft de PMR alleenrecht.
De medezeggenschapsraad krijgt een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag en een
budget om te functioneren. Op een aantal terreinen heeft de MR bovendien instemmingsrecht en
adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan zaken bespreken en voorstellen doen, die het
bevoegd gezag echter zonder argumentatie naast zich neer mag leggen. De rechten worden door de
WMS soms alleen toegekend aan het personeelsdeel van de MR, of het ouderdeel van de MR.

De Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het
beleid van de Schatgraaf. De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle
zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde
bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over
bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR voordat ze een besluit neemt.
De MR is in het schooljaar 2017/2018 7 keer bijeen geweest:
- donderdag 7 september
- donderdag 16 november
- dinsdag 16 januari
- dinsdag 6 maart (extra MR)
- donderdag 15 maart
- dinsdag 12 juni
- maandag 25 juni

De leden van de MR
Personeelsgeleding:
Daphne van Driel
Mirella Holleman
Mayke Klaassen
Elke de Koning
Wout Plattel

herkiesbaar schooljaar 2017/2018
herkiesbaar schooljaar 2018/2019
herkiesbaar schooljaar 2019/2020
herkiesbaar schooljaar 2020/2021
herkiesbaar schooljaar 2021/2022

Oudergeleding
Marielle Lentink
Karen Hoorn (voorzitter MR)
Mil Lathouwers
Mariska Willems-Jans
Leo van der Meulen

aftredend schooljaar 2019/2020
herkiesbaar schooljaar 2018/2019
herkiesbaar schooljaar 2018/2019
herkiesbaar schooljaar 2019/2020
aftredend schooljaar 2017/2018

Taakverdeling MR
Voorzitter
: Karen Hoorn
Secretaris
: Mayke Klaassen
Notulist
: Wout Plattel
Penningmeester
: Marielle Lentink
GMR-afgevaardigde
: Mil Lathouwers en Angenet Brouwer (geen MR lid)

Speerpunten voor het schooljaar 2017/ 2018
Speerpuntenoverzicht MR 2017 - 2018:

1.

Gezonde school en coöperatief leren als onderscheidende kwaliteiten van de school

2.

Ouders als educatieve partner

3.

De school als veilige en gezonde leer- en werkomgeving

4.

Samen met de directie gaat de MR voor goed onderwijs aan alle lerlingen op de schatgraaf

Enkele belangrijke agendapunten uit het schooljaar 2017 / 2018
Jaarontwikkelplan (JOP)
De directie heeft een jaarontwikkelplan (JOP) opgesteld. In dit plan wordt het beleid van de school
voor het komende schooljaar uiteengezet. Het JOP is voor de directie en de MR een belangrijk
document om meer beleidsmatig de gang van zaken op school te beschouwen: wat willen we
bereiken, hoe en wanneer, hoe meten we dat? De MR heeft het JOP, na een aantal toevoegingen en
kleine veranderingen, goedgekeurd.
Resultaten tussentijds en LOVS (Leerling onderwijs volg systeem)
De resultaten van de eindcito 2018 zijn toegelicht. De resultaten vielen dit jaar tegen. Het was niet in
de lijn der verwachting. Er wordt een analyse gemaakt van de eindcito.
Begroting
De MR heeft toelichting vanuit de directie ontvangen over de begroting. De financiële commissie heeft
overleg gehad met de directie over de begroting en dit teruggekoppeld naar de MR. De MR heeft haar
instemming gegeven op de investeringsbegroting.
GMR van DeBasisFluvius
Vanuit onze school zijn twee leden (Mil Lathouwers, Angenet Brouwer), lid van de bovenschoolse
medezeggenschapsraad van DeBasisFluvius, de GMR. In de GMR komen onderwerpen aan de orde
als het zorgplan, begroting, huisvesting, samenwerking met andere besturen, Arnhem PO handen in
een.
Advies nieuwe functie adjunct-directeur:
De directeur van De Schatgraaf; Thea Bootsma, heeft in een extra MR-vergadering aangegeven dat
zij het komende schooljaar een andere rol zal gaan vervullen binnen de stichting. Zij zal twee dagen
als coach gaan fungeren voor startende directeuren binnen de stichting. De andere twee dagen zal zij
haar taak als directeur op de Schatgraaf blijven vervullen. Voor de andere twee dagen moest een
adjunct-directeur gezocht worden. De MR van De Schatgraaf heeft hier een advies op gegeven. En
een persoon van de oudergeleding nam zitting in de sollicitatiecommissie.
Advies- en instemmingsrecht
De MR heeft advies/ instemming gegeven op:

Instemming

● aanvulling schoolgids
● JOP
● SOP
●
●

jaarrekening
Pestprotocol

Advies
●
●
●
●
●

Begroting 2018
strategisch beleidsplan
formatieplan en groepsindeling
Jaarkalender
Formatieplan

Vaststelling
● A3 MR 2017-2018
● jaarverslag MR
2017/2018
● ouderkalender
● meerjaren
begrotingsplan
● pestprotocol

