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Medezeggenschapsraad Schooljaar 2018-2019 in beeld 

 

Administratie  

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR orde aangebracht in de administratie. 

Met de wisseling van directie zijn de huishoudelijke reglementen en statuten van 

de MR herzien. Van alle lopende zaken zijn dossiers aangelegd. Ook heeft de MR 

samen met directie een stevige basis gelegd voor alle begrotingen en 

budgetten van de school.  

Feedback 

De MR heeft gedurende het jaar meegelezen met het jaarplan, de 

schoolkalender en de schoolgids. Deze stukken zijn op basis van op- en 

aanmerkingen aangepast. Er is kennis genomen van de focuspunten uit het 

meerjarenplan en er zijn zorgen geuit over het uitblijven van plannen rondom 

de huisvesting. Met de directie is gesproken over een nieuwe invulling van het 

sponsorbeleid waarna eerste stappen zijn gezet om ervoor te zorgen dat dit 

meer structuur biedt voor de sponsoren. Concreet betekent dit dat er sponsoren 

gezocht worden bij activiteiten, waardoor duidelijker wordt waaraan zij bijdragen.  

 

Instemming 

De MR heeft instemming gegeven aan de vakantieplanning en het 

formatieplan voor het schooljaar 2019-2020. Ook heeft de MR ingestemd met de 

aanpassing van de lunchtijden en het buitenspelen en het aangepaste format 

van de rapporten. De aangevraagde verhoging van de overblijfgelden is 

echter door de OMR afgewezen omdat er geen voldoende onderbouwing was 

voor de verhoging, en het resultaat juist aantoonde dat hier voldoende middelen aanwezig 

waren zonder de verhoging. De OMR heeft het initiatief genomen om de directie te helpen bij 

het structureren van de inkomsten, uitgaven en rapportage hierover. Tevens hebben we een 

beleidsstuk aangedragen hoe uitgaven beter gebudgetteerd kunnen worden. Hier is echter 

vervolgens een beleidsstuk aangedragen aan de directie hoe de overblijfgelden beter 

gestructureerd, gebudgetteerd en verantwoord kunnen worden. Door de PMR zijn de plannen 

rondom de inzet van de werkdrukgelden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Gedurende het schooljaar heeft de MR de betaling van de ouderbijdrage en de 

besteding hiervan gemonitord. Aan directie en PMR zijn vanuit de 

overblijfgelden bedragen toegezegd voor onder meer het opknappen van 

het schoolplein en extra curriculaire activiteiten. Een aanvraag van deze 

gelden dient nog met een plan onderbouwd te worden.  
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Beleidszaken 

Activiteiten welke het onderwijs direct raken zijn door de MR met directie 

besproken. Zo hebben in het schooljaar 2018-2019 de volgende zaken op de 

agenda gestaan en heeft de (O)MR haar mening over geuit: 

 

• Kunstmenu  

• Engels 

• Spaans  

• Nieuwe lesmethode begrijpend lezen  

• ICT  

• Dalton en Freinet 

• Kwalificaties externe inhuur 

• Pauze activiteiten 

• Huisvesting 

 

 MR intern 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn 3 posities binnen de MR verkiesbaar gekomen: 

2 voor de oudergeleding en 1 voor de personeelsgeleding. Het aantal 

aanmeldingen kwam precies overeen met de openvallende plekken waardoor 

het niet nodig is gebleken verkiezingen te houden. 

 

 


