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Medezeggenschapsraad                   
CBS Op ‘e Hichte Scharnegoutum 
Jaarverslag 2017-2018 
 
Scharnegoutum, september 2018 
 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Op ‘e Hichte voor het 
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 
schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Wat doet de MR ? 
Basisscholen in Nederland hebben een MR, dit impliceert zowel een recht als een verplichting voor 
ouders en leerkrachten. De afspraken zijn vastgelegd in de wet (WMS).  

 De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak en advisering.  

 De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. 

 De MR overlegt met de directie van de school over relevante schoolzaken, zoals verbeteringen 
in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van lesmethoden, verandering van klassenindeling, 
de invoering van ict, veiligheid op en rond school en de manier waarop men ouders betrekt in 
het onderwijs en bij andere activiteiten. 

De wet (WMS) schrijft precies voor op welke gebieden de directie en het bestuur van de school de MR 
om advies en instemming moeten vragen.  
In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de 
directie het met elkaar eens moeten zijn. 
De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, 
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).  
Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een 
spreekbuis voor ouders met vragen. 
 
Samenstelling 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van 
de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van 
de het aantal leerlingen van de school. De MR van op ‘e Hichte bestond in het jaar 2017 - 2018 uit 4 
deelnemers, 2 leerkrachten en 2 ouders. 
 
Ouders:       

 Reny Menage                                     

 Lukas van Middelaar ( voorzitter)                 
Leerkrachten: 

 Els Wagenaar 

 Nico Altena 
 
Vergaderingen 
De MR van CBS Op ‘e Hichte overlegt eens in de 6 tot 8 weken. De agenda kent een aantal 
terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen betreffende school 
en voor het schooljaar 2017 - 2018. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal 
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie 
e.d. 
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-
leden. Op de website van school kunt u het jaarplan van MR 2018 – 2019 vinden en hun leden 
(www.cbsopehichte.nl) Onderstaand worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven welke aan 
de orde zijn geweest tijdens de MR bijeenkomsten in het schooljaar 2017 - 2018. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbsopehichte.nl/
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Enkele Onderwerpen 2017-2018 

 September 
Start van het nieuwe school en de toetreding van Reny Menage. Ook bespreken we waartoe we in 

de MR zitten. Een fijn klimaat (letterlijk en figuurlijk) voor de leerkrachten en leerlingen, staat 

voorop. 

Vorig schooljaar is er een werkgroep ‘ouderbetrokkenheid’ in het leven geroepen. In de werkgroep 

zijn het dorpsbelang, school en integraal jeugdbeleid betrokken. Doel is om zo het vandalisme 

rond school en in het dorp in kaart te brengen en hopelijk aan te pakken. De respons op de 

vragenlijst was laag. Het onderzoek kan wel gebruikt worden om zaken in gang te zetten. 

 Oktober:  

De vergadering van oktober is van algemene aard: Het jaarverslag, de functieverdeling van de MR 
en de begroting van de MR. Ook bespreken we het praktijkleren, waarbij er meerdere studenten op 
school meelopen. Ook wordt de aangekondigde fusie tussen Palludara en CVO (Bogerman) kort 
besproken. 
 

 November: 
De schoolbegroting wordt besproken en er wordt ingegaan op de begroting van opleidingskosten. 
De begroting is akkoord. 
 
Andere onderwerpen zijn de AVG, de fusie (we worden geïnformeerd over de werkgroepen 
Bestuurlijk, Personeel, Financiën en Onderwijs – tienerschool) 
 
De voortgang van Praktijkleren wordt besproken. De eerste ervaring is positief. Hier en daar is nog 
wat extra aandacht nodig. De leerkrachten merken dat het een toegevoegde waarde is. 

 

 Januari 2017:  
Onderwerpen die aan bod komen zijn de ARBO-inventarisatie, Zorgstructuur. Ook de fusie en het 
praktijkleren wordt doorgenomen. Op alle gebieden is voortgang. 
 

 Maart:  
Als MR willen we de achterban (leerkrachten en ouders) actiever betrekken. De vorm waarin is 

nog niet duidelijk. Input van andere scholen is niet gekomen. Dit wordt vervolgd. 

We bespreken hoe school moer reageren bij ziekte van een leerkracht en er geen vervanging 

mogelijk is. Leerkrachten en ouders kijken hier verschillend naar. De leerkrachten vinden dat de 

klas dan het beste naar huis kan. De ouders geven aan dat het opvangen met studenten 

beoordeeld moet worden. Altijd onder supervisie van een leerkracht. 

 April:  
Dukke heeft aangegeven wat de speerpunten voor het volgende schooljaar zijn. We bespreken 
deze punten. Meer info beschikbaar bij MR. 
 
 

 mei:  
De formatie wordt besproken en goed gekeurd. Het proces om tot de formatie te komen is goed 

verlopen. Ook de schoolgids wordt, met enkele tips, goed gekeurd.  
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 Juli 
We bespreken enkele personele wisselingen. Gelukkig is de formatie voor volgend schooljaar op 
orde. De jaarplanning is nog niet op orde en komt na de vakantie aan bod. Het is overall een goed 
jaar geweest.  

 
Namens de medezeggenschapsraad van CBS op ‘e Hichte, 
 
Lukas van Middelaar 
(Voorzitter) 


