Jaarverslag MR ’t Schrijverke, 2019-2020
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van R.K. Basisschool ’t
Schrijverke, Zoetermeer, over de periode augustus 2019 – juli 2020. In dit jaarverslag
beschrijft de MR in hoofdlijnen waar ze zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft
gehouden.
Wat doet de MR?
Zoals bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgesteld, bestaat de taak van de MR
uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de school. De MR
geeft hierbij advies of instemming aan diverse beleidsvoornemens. Hierbij wordt afgewogen of
het nieuwe beleid aan de belangen van leerlingen, personeel, ouders en directie tegemoet komt.
In voorkomende gevallen neemt de MR ook zelf initiatief om zaken te bespreken met de directie
of tot verbeteringen en/of nieuw beleid te komen. Kortom; de MR is een raad die mee kan praten
om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De MR en de directie hebben een groot
gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een
effectieve en efficiënte schoolorganisatie.
Samenstelling
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen
de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de
oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk
van het aantal leerlingen van de school. In het geval van ‘t Schrijverke zijn dat 8 raadsleden, 4
leerkrachten en 4 ouders:
Leerkrachten:
Ingrid van Maanen, locatie De Buytenkans (sinds 11/2009), voorzitter
Monique van Oosten, locatie De Buytenkans (sinds 09/2013), secretaris
Ria Strampraad, locatie Toverberg (sinds 10/2019)
Wilma Tervooren, locatie Toverberg (sinds 05/2019)
Ouders:
Nancy Buijtendijk, locatie Toverberg (sinds 05/2018 – tot februari 2019)
Henrieke Eshuis, locatie De Buytenkans (sinds 11/2018)
Angelique de Jong, locatie Toverberg (sinds 11/2018)
Niels Ramkema, locatie Toverberg (sinds 11/2018)
Vergaderingen
De MR zou dit jaar 8x vergaderen, door corona zijn de vergaderingen van maart en mei vervallen.
Er is wel gezamenlijk vergaderd op 24 september, 16 oktober, 26 november, 16 januari en 23
juni. Locatie Toverberg heeft daarnaast nog vergaderd op 20 februari en beide locaties hebben
een eigen vergadering gehad op 11 juni. De gezamenlijke vergaderingen werden afwisselend op
beide locaties gehouden. De directie is elke vergadering halverwege aangeschoven (of
vertrokken) om informatie te verstrekken en/of vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan de
vergaderingen hebben de voorzitter en secretaris een vooroverleg met de directie. Beide
partijen kunnen dan punten inbrengen die op de agenda moeten komen.
Vanuit de GMR is Thijmen Verveld aan onze school gekoppeld, hij ontvangt de notulen van onze
vergaderingen.

Besproken onderwerpen
Naast de gebruikelijke agendapunten (mededelingen, verslag vorige vergadering, rondvraag)
heeft de MR dit jaar de volgende punten (soms meerdere malen) besproken:
* jaarverslag MR;
* PR;
* leerlingontwikkeling;
* schoolgids;
* diverse ontwikkelingen op beide locaties;
* formatie en groepsindeling;
* taakbeleid (incl. evaluatie overlegmodel en het nieuwe werkverdelingsplan);
* begroting Buytenkans.
Tot slot
Het is de MR dit jaar nog onvoldoende gelukt om bij een aantal onderwerpen betrokken te
worden in de ontwikkelfase. Wél zijn de MR-ouders van de Toverberg elke 2 à 3 maanden in
gesprek geweest met de directeur m.b.t. hun zorgen voor die locatie. Met het vertrek van
directeur John Vonk (mei 2020) zijn deze gesprekken verder gevoerd met de interim-directeur,
Ellen Zonneveld.
De MR kiest er unaniem voor om volgend schooljaar in deelraden te functioneren. Dat betekent
dat de vergaderingen per locatie worden gehouden. Notulen worden met elkaar gedeeld en
voorzitters houden contact, zodat alle MR-leden wel weten wat er op beide locaties speelt. Per
locatie zitten er 2 leerkrachten en 2 ouders in een deelraad.

