
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017/2018 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare basisschool  Het 

Driespan over het schooljaar 2017/2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij 

zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de band 

tussen de MR en  de achterban (ouders en personeel) te versterken. Daarnaast dient de MR de 

directie van OBS Het Driespan en het bestuur van ACIS Hoeksche waard  te informeren over de 

activiteiten van de MR, die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. 

 

Wat doet de MR? 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 

afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 

schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 

vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de tussen schoolse opvang. De wet schrijft 

precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet 

vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een 

voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De 

directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, 

het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige 

ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een 

klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een 

periode van 3 jaar gekozen. De MR van Het Driespan bestaat uit 6 leden. 
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Samenstelling MR schooljaar 2017/2018:  MR lid sinds  Zittingstermijn 

Personeel  Gabriëlle van Sante (voorzitter)  sept 2012   Zie onder 

Mirjam van de Griend   sept 2016 Zie onder 

  Ben van Driel    sept 2015 Zie onder 

Ouders   Karin van Gammeren   sept 2016 sept 2018 

  Marieke Kappetein (GMR-lid)  sept 2017 sept 2020 

  Hennie Mabelis (secretaris)  sept 2017 sept 2019 

Het team regelt jaarlijks onderling de afvaardiging naar de MR. 

 

Vergaderingen 

De MR van Het Driespan vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij 

de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er 

bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het 

afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste 

onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. 

Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar 

instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de 

schoolgids. 

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2017/2018 waren: 

Maandag  11-09-2017 

Maandag  23-10-2017 

Donderdag  01-02-2018 

Donderdag  15-03-2018 

Maandag  14-05-2018 

Donderdag  21-06-2018 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U vindt deze 

terug op de MR-pagina van de website van Het Driespan. In de onderstaande paragrafen worden de 

belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2017/2018 aan bod gekomen zijn kort beschreven. 
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Onderwerpen en werkzaamheden 

De MR heeft gedurende het schooljaar 2017/2018 de beleidsprocessen gevolgd en daar waar nodig 

besproken met de directie. Naast de gebruikelijke zijn de volgende onderwerpen en werkzaamheden 

in het afgelopen schooljaar tijdens de MR vergaderingen onder andere aan de orde geweest: 

a) Samenstelling MR; 

b) Afvaardiging GMR; 

c) Sollicitatieprocedure nieuwe directeur; 

d) PR-plan 2017-2022; 

 

Behaalde resultaten: 

ad a)  Met het voortijdige vertrek van Remco Vermeulen (verhuizing naar Eindhoven) en het 

aflopen van de termijn van Martin Sint Nicolaas, zijn deze twee leden uit de oudergeleding 

van de MR het afgelopen jaar afgetreden. In september 2017 is er onder de ouders een 

oproep gedaan zich kandidaat te stellen voor deze twee zetels in de MR. Er hebben zich drie 

kandidaten gemeld. Door middel van verkiezingen zijn Marieke Kappetein en Hennie Mabelis 

in oktober 2017 toegetreden tot de MR. De teamgeleding bleef ongewijzigd. 

ad b) Marieke Kappetein vertegenwoordigt onze school, alsmede de Pijler, binnen de GMR. Zij is bij 

alle vergaderingen aanwezig geweest en heeft terugkoppeling aan de MR gegeven. 

Aandachtspunt is de afstemming van de agenda’s en de (tijdige) communicatie. 

ad c) Onze directeur Gert Heijmans heeft besloten om met ingang van het schooljaar 2018/2019 

het rustiger aan te doen. Zodoende ontstond een vacature. Door ACIS is een 

benoemingsadviescommissie benoemd (BAC), waarin naast leden van ACIS zelf ook door de 

MR afgevaardigden zitting hebben genomen (Marjan A, Gabriëlle, Marieke en Hennie). Een 

aantal gesprekken hebben geleid tot de aanstelling van Albert Boele. 

ad d) Het afgelopen jaar is gestart met Het Driespan professioneel digitaal mee te laten doen in de 

huidige maatschappij. Zo is er een schoolapp, een vernieuwde site en zijn wij zichtbaar op 

Facebook. De MR houdt het gebruik en de ontwikkeling nauwlettend in de gaten.  Daarnaast 

is een welkomstboekje ontworpen en vervaardigd als hand-out voor  ouders van potentiële 

leerlingen. 
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Vooruitblik 2018/2019 

Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar verder 

nadrukkelijk gewerkt worden aan verdere professionalisering van de MR. 

Voor het schooljaar 2018/2019 zal met een nieuw jaarplan gewerkt worden. 

De directie onderzoekt mogelijkheden voor een intern kidscentrum, ter voorkoming van een daling 

van het leerlingaantal. De MR volgt een en ander op de voet. 

Vergaderdata MR Schooljaar 2018/2019 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 16.30 uur. De voorlopige vergaderdata 

voor het schooljaar 2018/2019 zijn: 

Maandag 17 september 2018 

Maandag 12 november 2018 

Maandag 18 februari 2019 

Maandag 15 april 2019 

Maandag 13 mei 2019 

Maandag 17 juni 2019 

De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR pagina 

van de website van Het Driespan. Hier kunt u ook de notulen van de voorafgaande vergaderingen 

terugvinden. Als u een vergadering wilt bijwonen, of als u een onderwerp hebt, waarover de MR zich 

kan buigen, laat het ons dan even weten via mr@obs-driespan.nl 

 

 

Puttershoek,  september 2018 

Medezeggenschapsraad OBS Het Driespan 

 

 

 

Gabriëlle van Sante (voorzitter)    Hennie Mabelis (secretaris) 
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