
Jaarverslag MR de Zuidster 2017-2018

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van 

basisschool De Zuidster in het schooljaar 2017-2018. De rol van de MR is toezicht houden op het beleid van de 

school, de totstandkoming van nieuw beleid en de uitvoering van dit beleid in de praktijk. De MR bestaat uit een 

oudergeleding en een docentgeleding. De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en 

natuurlijk de kinderen. 



Samenstelling MR

Oudergeleding:

Bertie de Boer,                                 

Sikke Visser

Personeelsgeleding

Anneke van der Berg,  

Annemieke Marsman

GMR: Annieke Korterik
Annieke Korterik Anneke van der Berg             Bertie de Boer                    Sikke Visser (voorzitter)  Annemieke Marsman



Taken en
Verantwoordelijkheden

01    | MR praat mee en denkt mee over het beleid van de school.

02    | De MR heeft instemmingsrecht over onderwerpen als schoolplan, werving, 

taakbeleid, schoolplan en schooltijden.

03    | De MR heeft adviesrecht over de begroting, formatie,  veiligheid, 

verbouwing,  aanstelling directie, verandering onderwijsbeleid.

04    | De MR mag alle onderwerpen bespreekbaar maken die de school of een

groep leerlingen betreft.



Speerpunten 2017-2018

1 Invoering continu rooster (andere

schooltijden). De invoering van het 

continurooster is vrij soepel verlopen. De MR is 

hier in het voortraject nauw bij betrokken

geweest. De MR heeft geadviseerd over de 

organisatie en een duidelijke betalingsregeling

voor de kosten van de overblijf.

2 Evaluatie pestbeleid De MR heeft het huidige

pestbeleid bekeken en advies gegeven over 

aanpassingen en vernieuwing van dit beleid. Het 

komende schooljaar zal dit een punt van 

aandacht blijven.

3 Begroting De afgelopen jaren was de 

totstandkoming van de begroting binnen Vivente

een moeizaam proces.  Het is daarom een

aandachtspunt geweest om de begroting dit

schooljaar op tijd te kunen bekijken De MR heeft

op tijd advies kunnen geven over de begroting van 

De Zuidster.

4 Taakbeleid Voor een kleine school als De Zuidster

is taakbeleid een lastig onderwerp. Alle taken 

moeten over een klein team verdeeld worden. De 

MR heeft een rol gespeeld in het inzichtelijker

maken van de taken voor het personeel.



Scholing

● Afgelopen schooljaar hebben

Annieke Kortering, Bertie de Boer en

Annemieke Marsman deelgenomen

aan de CNV 

Medezeggenschapstraining.



Aandachtspunten 2018-2019

1
Groepsindeling Dit jaar draait de Zuidster

met 5 combinaiteklassen en 1 enkele klas. 

Omdat dit voor het eerst op een dergelijke

manier is ingevoerd wil de MR hier dicht op 

zitten.

2
Zichtbaarheid MR De MR wil meer

afstemmen met haar achterban. Dit gaat de 

MR doen door samen op te trekken met de 

oudervereniging. Daarnaast gaan we 

ouders betrekken door middel van een

ouderpannel.

3
Pestprotocol Dit is een doorlopend punt 

van vorig jaar. Dit jaar verwacht de MR 

concrete aanpassingen in het pestprotocol

en denkt de MR hierin mee.

4
Nieuw Schoolplan Voor de periode 2019-

2023 komt er een nieuw schoolplan . Dit

plan geeft inzicht in de onderwijskundige

visie van de school.  De MR  heeft hierin

instemmingsbevoegdheid. 



Jaaragenda
● 12 november 2018

Jaarverslag 2017/2018

Groepsindeling

Zichtbaarheid MR / Panel ouders

Schoolplan

Formatieoverzicht nav teldatum

Hoofdlijnen begroting

Pestprotocol

● 14 januari 2019

RIE (risico inventarisatie en evaluatie)

Voortgang schoolplan

Evaluatie continurooster / TSO

● 4 maart 2019

Evaluatie taakbeleid

Concept schoolgids

Inzet formatie

Verkiezingen MR

● 15 april 2019

Actieplan MR

● 24 juni 2019

Jaarverslag 2018/2019

Vaststelling schoolgids



Contact

Heeft u vragen over de MR of wilt u punten voor de 

agenda aanbrengen, neem dan contact op met één

van de MR leden of stuur een mail naar:

MR.deZuidster@vivente.nu


