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1. Wat is het doel van een MR jaarverslag?
Artikel 19 Wet op de Medezeggenschapsraden legt aan elke MR de plicht op om jaarlijks een
verslag uit te brengen.
Het voornaamste doel van het jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de wijze waarop de
medezeggenschapsraad in de genoemde periode gefunctioneerd heeft.
Door middel van dit verslag geeft de medezeggenschapsraad de achterban (leerkrachten en
ouders) de mogelijkheid hiervan kennis te nemen en indien gewenst te reageren.

2. Wie heeft er zitting in de MR?
De volgende personen hadden zitting in het schooljaar 2016-2017
Irene Naam

Geleding

Functie

Zitting in MR sinds

Irene Post

Oudergeleding

Voorzitter

Schooljaar 2013/2014

Jolanda Tol

Oudergeleding

Lid

Schooljaar 2016/2017

Laura Timmer

Lerarengeleding

Lid

Schooljaar 2013/2014

Agnes ter Veer

Lerarengeleding

Lid

Schooljaar 2017/2018

Huidige samenstelling MR schooljaar 2017-2018
Naam

Geleding

Functie

Zitting in MR sinds

Irene Post

Oudergeleding

Voorzitter

Schooljaar 2013/2014

Jolanda Tol

Oudergeleding

Lid

Schooljaar 2016/2017

Laura Timmer

Lerarengeleding

Lid

Schooljaar 2013/2014

Bertus Warnders

Lerarengeleding

Lid

Schooljaar 2018/2019

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 is Agnes ter Veer gestopt met haar werkzaamheden voor
de MR. Haar plaats is ingenomen door Bertus Warnders.
Marcel Tuik ( ouder ) nam sinds het schooljaar 2014/2015 deel aan de GMR. Aan het eind van
schooljaar 2017-2018 is hij hiermee gestopt en is zijn taak over genomen door Bertus Warnders.
De MR bedankt Marcel voor zijn inzet en betrokkenheid!

3. Contactgegevens MR
U kunt contact met ons opnemen door ons persoonlijk aan te spreken, een bericht achter te laten
in ons postvak in de teamkamer of via een e-mail naar: mr.demeenthe@kitsprimair.nl Ook kunt u
vrijblijvend als toehoorder een vergadering bijwonen van de MR.
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4. Wat is er in de verslagperiode besproken en wat was het resultaat?
In het schooljaar 2017 / 2018 zijn van elke vergadering notulen gemaakt. Hierin staat precies
beschreven welke onderwerpen besproken zijn en welke acties zijn geformuleerd.
De notulen van de vergaderingen zullen op de website van de school komen te staan. Belangrijke
punten van de vergadering worden ook altijd kort toegelicht in de nieuwsbrief voor de ouders.
Bij een aantal vergaderingen is dhr. Martijn Plas, directeur van de Meenthe, aanwezig geweest
gedurende de eerste helft van de vergadering. Ook is dhr. Marcel Tuik op verzoek van de MR als
GMR lid ten dele bij de vergaderingen aanwezig geweest om te bespreken wat er bij de GMR
speelt.
De MR is vrij om andere personen uit te nodigen om informatie en/of advies in te winnen. Daar is
tijdens het afgelopen schooljaar geen gebruik van gemaakt.
Onderwerpen die besproken zijn:
Pleinwacht
Elk overleg van de MR is de pleinwacht besproken. In de MR maar ook vanuit ouders zijn hierover
zorgen geuit. Voor de pleinwacht wordt er gebruik gemaakt van ouders en anderen die gedurende
1 of meerdere dagen toezicht houden. Het is lastig gebleken hier voldoende (geschikte) mensen
voor te vinden. Er is uiteindelijk met behulp van 1 leerkracht een oplossing gevonden, deze
oplossing is echter tijdelijk. Bij de invulling van het spelmateriaal wordt er door de OR van de
Meenthe samengewerkt met de OR van de Wingerd, beide scholen ervaren dezelfde zorgen.
Daarbij wordt ook de inrichting van het schoolplein besproken en wordt er toegewerkt naar een
plan van aanpak.
De MR blijft de voortgang van de pleinwacht volgen en zal dit in haar overleggen blijven
bespreken. Voor schooljaar 2018-2019 zal dit worden toegevoegd aan de doelen.
PBS (Positive Behavior Support)
In het schooljaar 2017-2018 is er een ouderpeiling gehouden over PBS, dit is voortgekomen uit het
team en de ouders, er werd niet altijd tevredenheid ervaren. Uit de enquête is gekomen dat de
meerderheid van de ouders positief is. Over PBS is een informatieavond georganiseerd in
combinatie met de invulling van de pleinwacht en de inrichting van het plein.
Ouderavond
Naar aanleiding van ervaringen van de leraren en feedback van ouders is er besloten om de
ouderavonden naar later in het schooljaar te verplaatsen. Dit zal ingaan vanaf schooljaar 20182019.
Visie ontwikkeling
Onder leiding van Martijn Plas is het team van leraren gestart met het ontwikkelen en uitwerken
van de visie van de Meenthe. Hiervoor zijn 2 bijeenkomsten geweest met ouders zodat ook zij hun
input konden leveren. Ook in de MR is dit besproken en is hier aandacht aan gegeven. In het
schooljaar 2018-2019 zal dit nader worden uitgewerkt en op de agenda van de MR worden
geplaatst.
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Tevredenheidonderzoek
In het schooljaar 2017-2018 heeft er een digitaal tevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Hierop
is een lage respons gekomen. De MR heeft van de uitslag kennis genomen.
Schoolgids
De MR heeft de schoolgids goedgekeurd
Als MR hebben we de schoolgids van het schooljaar 2017-2018 inhoudelijk beoordeeld en de
directie voorzien van input.
Schooljaarplan
De MR heeft kennis genomen van het schooljaarplan. De MR heeft kennis genomen van de inhoud
van dit plan.
Dit plan valt niet onder instemming- en/of adviesrecht van de medezeggenschapsraad, maar is
puur ter informatie.
Vaste agendapunten en jaarplanning
De MR stelt aan het begin van het schooljaar een jaarplanning vast waarin een aantal vaste punten
zijn opgenomen die de MR moet bespreken gedurende het schooljaar.
Ook word er gewerkt met een vast agenda format. Dit geeft richting en invulling aan de
overleggen.
Formatie / groepsverdeling
Het schooljaar 2017-2018 is er met een formatieplan op basis van vijf groepen gewerkt. In juni
hebben wij de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten ter inzage ontvangen voor het
schooljaar 2018-2019.
De MR heeft met de formatie verdeling van 2018-2019 ingestemd.
Vakantierooster en margedagen.
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018 – 2019 is besproken en goedgekeurd.
Kennismaking en samenwerking met de nieuwe directeur voor IKC de Meenthe
De MR heeft kennisgemaakt met de nieuwe directeur voor IKC de Meenthe. Dit is Martijn Plas.
Afgelopen schooljaar is Martijn bij alle overleggen van de MR aangesloten, hierdoor ontstonden
korte lijnen en kon er constructief worden overlegd.

5. Contacten met andere geledingen
Het contact met bestuur en directie
Martijn Plas is het aanspreekpunt voor de MR. Door middel van e-mail contact wordt de MR van
informatie voorzien. Op deze manier is de MR tijdig op de hoogte van ontwikkelingen binnen de
Meenthe en de stichting Kits Primair.
Tevens is de directeur op aanvraag van de MR voor een deel bij een de MR vergaderingen
aanwezig.
Op deze manier kan hij ontwikkelingen toe lichten en verschillende onderwerpen bespreken.
Het contact met GMR
Tijdens het afgelopen jaar is er door omstandigheden geen optimaal contact geweest met de GMR.
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Vanuit de Meenthe is ouder Marcel Tuik afgevaardigde in de GMR geweest, hij is na het schooljaar
2017-2018 gestopt met zijn werkzaamheden hiervoor. Zijn taak wordt overgenomen door Bertus
Warnders. Hij zal vanuit de lerarengeleding plaatsnemen in de GMR. Dat de Meenthe een leraar
kan afvaardigen is mogelijk door een ruiling met een andere school, zij vaardigen een ouder af in
plaats van een leraar.
Komend schooljaar zal de afstemming en informatie voorziening met de afvaardiging naar de GMR
worden geoptimaliseerd, dit zal vergemakkelijkt worden door de korte lijn die ontstaat nu Bertus
Warnders in zowel de MR als de GMR zitting heeft.
Het contact met de OR
De OR heeft het afgelopen schooljaar wederom veel activiteiten georganiseerd, de MR is daar
verheugd over.
De MR had zich ten doel gesteld om de banden en de communicatie met de OR in schooljaar 20172018 aan te halen. Dit doel is nog niet behaald. De communicatie met de OR is nog niet optimaal
tot stand gekomen. Het doel blijft staan voor schooljaar 2018-2019

6. Hoe hebben wij de achterban geïnformeerd?
De lerarengeleding informeert het personeel via de notulen en/of op vergaderingen.
De ouders en andere betrokkenen worden middels een kort bericht in de Nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de MR. Tevens liggen de notulen ter inzage op
school en zullen zij, evenals dit jaarverslag, op de website van de Meenthe geplaatst worden.
Afgelopen schooljaar is gebleken dat de informatie voorziening via de website nog niet optimaal
verloopt, waardoor notulen, agenda en het jaarverslag niet op de website zijn geplaatst. Dit zal
voor schooljaar 2018-2019 wederom een aandachtspunt zijn.

7. De verkiezingen
In het schooljaar 2017-2018 waren er geen verkiezingen nodig, de leden van de MR hadden allen
nog een geldige zittingstermijn.

8. Evaluatie opgestelde doelen MR 2017-2018 en nieuwe doelen voor 2018-2019
Voor het schooljaar 2017-2018had de MR de volgende doelen afgesproken:
 Het volgen van de invulling en uitvoering van de pleinwacht
 Het optimaliseren van het contact met de afvaardiging vanuit de GMR
 Het optimaliseren van het contact met de OR van IKC de Meenthe
Deze doelen zijn afgelopen schooljaar uitvoerig besproken en in behandeling geweest. Zoals
hierboven in het verslag is beschreven is alleen doel 2 behaald (in de zin dat hier een goede
oplossing voor is gevonden). Doel 1 is elk overleg besproken en omdat dit een aandachtspunt blijft
zal deze in de doelen voor 2018-2019 terug komen. Doel 3 is nog niet behaald, ook deze zal blijven
staan.
De doelen voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
 Het volgen van de invulling en uitvoering van de pleinwacht
 Het optimaliseren van het contact met de OR van IKC de Meenthe
 Het plaatsen van notulen en andere verslagen van de MR op de website van de Meenthe
 Hoe profileren we ons als MR en voldoet dit?
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De MR kijkt terug op een jaar waarin veel aandacht is geweest voor onder andere de pleinwacht en
de visie ontwikkeling. Het zal ook voor schooljaar 2018-2019 een aandachtspunt blijven.
Namens de medezeggenschapsraad van de Meenthe te Bovensmilde,

Irene Post (voorzitter MR de Meenthe)

November 2018
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