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Jaarverslag Medezeggenschapsraad  

Schooljaar 2016-2017  

In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen schooljaar 
mee bezig hebben gehouden. 

 

Samenstelling MR: 
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. 
In het geval van de Sjofar Prinses Beatrix zijn dat 4 raadsleden + 1 adviserend lid: 
Ouders:   David Izelaar (Voorzitter) & Geertrui Testerink 
Leerkrachten:  Maeike Blaauw & Arieke van Dijk (Notulist) 
Adviserend lid:  Suze de Vries 
 
De leden van de raad worden d.m.v. een kandidaatstelling en verkiezing voor een 
periode van 3 jaar in de raad opgenomen.  
De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar de volgende 
wijzigingen ondergaan.  
In de personeelsgeleding zijn Maeike Blaauw en Arieke van Dijk toegetreden als lid. 
In de oudergeleding is Geertrui Testerink toegetreden. David Izelaar zal na 3 jaar 
lidmaatschap per 1 september 2017 aftreden. Michael Meesters stelt zich kandidaat 
om de zo ontstane vacature in te vullen. Zo blijft de oudergeleding op sterkte.  
Maeike, Geertrui en Arieke hebben in november 2016 een MR-introductiecursus 
gevolgd van het CNV. Deze werd georganiseerd door de GMR. 
 

Werkwijze MR: 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de 
wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en 
personeel. De MR overlegt met het managementteam van de school over schoolbeleid 
zoals bijv. doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, kinderopvang, 
personeelsbeleid en veiligheid. 
Naast de formele bevoegdheden van de MR, is de raad vooral een klankbord voor het 
managementteam en een kanaal voor ouders met vragen en opmerkingen. 
 
De MR heeft in het afgelopen jaar zes keer vergaderd. De vergadering in maart is 
bijgewoond door Antoinette Stoel. Zij vertegenwoordigt onze school in de GMR. 
Tijdens een deel van deze  vergadering zijn ook de leden van de OR aangeschoven 
voor een gezamenlijk overleg. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit 
schooljaar geen toehoorders aanwezig geweest. 
De notulen van de MR liggen ter inzage  in de directiekamer. 
 
Als MR kijken we met een goed gevoel terug op het afgelopen schooljaar. Het waren 
zinvolle vergaderingen waarin een positieve sfeer heerste. Op een gestructureerde 
manier hebben we ideeën, informatie en standpunten uitgewisseld. We hebben onze 
meningen gevormd en besluiten genomen.  
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en 
beleidsstukken vanuit het managementteam, ingekomen post/nieuwsfeiten en mede- 
delingen vanuit de GMR. 
 



 

Een overzicht van de besproken onderwerpen: 

 
 Het schoolplan  
 De schoolgids 
 De ouderavond 
 Aanschaf nieuwe methode voor taal – spelling – leesonderwijs in groep 3 
 Tevredenheidsonderzoek PCBO 
 Plan van aanpak risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 
 De schoolkrant 
 De luizencontrole 
 De kinderopvang 
 De verkeerssituatie voor de school 
 De Plusklas 
 De lichte ondersteuning 
 Digiduif 
 ICT 
 Het gedragsprotocol 
 De ouderbijdrage 
 Financiën: 

- Budgetten en begroting 
- Financiële stromen omtrent passend onderwijs 

 Missie-Visie MR 
 Nascholing team 
 Uitslag Iep-toets 
 De formatie 
 Het vakantierooster 

 

Tot slot 
Wij hebben in september het stokje overgenomen van onze voorgangers. Mede dankzij 
een goede overdracht hebben we ons werk goed kunnen doen. Het komende jaar 
verwachten we met net zo veel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons 
worden voorgelegd. Via de Nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van lopende 
zaken. U kunt ons herkennen aan het dit jaar ontworpen logo. 
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft 
u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u 
in de schoolgids. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school. Wij 
verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen, zodat de 
Sjofar Prinses Beatrix een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en 
uitdagend leer- en werkklimaat! 
 
Graag willen we u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
MR De Sjofar Prinses Beatrix 
 

 
 
 
 
Dit jaarverslag is net als het missie/visie-stuk terug te vinden op de website van de 
school. 
 
  


