
Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019 

 

Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Bonte Mol over 

schooljaar 2018-2019. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. 

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 

overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. 

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school. 

Samenstelling en werkwijze  

Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in 

de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De 

MR overlegt met het management van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, 

onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft precies voor op 

welke gebieden het management aan de MR om advies en instemming moet vragen. Het 

management vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over toelatingsbeleid van leerlingen, 

samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige plannen mogen pas worden 

uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de 

samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit 

betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het management. Naast de formele 

bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het management en een kanaal voor 

ouders met vragen of opmerkingen.  

Samenstelling: De medezeggenschapraad op De Bonte Mol bestaat uit vier leden, twee namens de 

ouders en twee namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van 

kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 4 jaar in de raad opgenomen. Wij hebben 

daarbij een rooster van aftreden opgesteld zodat er elke 2 jaar één ouder en één personeelslid 

aftreden en de keuze hebben zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Namens de ouders namen zitting 

in de MR Robert-Jan Huijser en Annemieke Bolt (secretaris/notulist). Namens het team namen zitting 

in de MR Joke Mans en Femke Nienhuis (voorzitter). 

Werkwijze: De MR heeft in het afgelopen schooljaar 4 keer vergaderd:  

1. 7 november 2018 

2. 12 februari 2019 

3. 25 mei 2019 

4. 26 juni 2019 

De MR heeft Lia van Roosmalen (directrice) en René Venneker (interim directeur) gevraagd aanwezig 

te zijn bij de vergaderingen om direct antwoord te kunnen geven op vragen. De vergaderingen van 

de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar geen toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen. 

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en beleidsstukken 

vanuit het managementteam, ingekomen post/nieuwsfeiten, mededelingen vanuit de GMR en 

teamzaken. De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. 

Deze worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. De notulen van de MR zijn openbaar. 

 

 



Besproken stukken en agendapunten: 

Beleid: 

• Jaarverslag schooljaar 2017-2018 

• Evaluatie schoolontwikkelplan 2017-2018 

• Schoolplan light 2019-2021 

• Schoolgids 2019-2020  

• Schoolondersteuningsprofiel juni 2019 

• Werkverdelingsplan 2019-2020 
 
 
Financiën: 

• Schoolknip 2018-2019 

• Financiële voortgangsrapportages 2018-2019 

• Formatieknip 2019-2023  

• Formatie schooljaar 2019-2020 
• Werkdrukregeling: De regering heeft een werkdrukregeling aangenomen waardoor er per 

leerling een bedrag vrij komt. Op de Bonte mol wordt dit besteedt aan extra handen in de 
klas; een onderwijsassistent.   

  
Anders: 

• Vakantierooster 2019-2020 

• Robert-Jan is aanwezig geweest, namens de ouders, tijdens een teamgesprek over de 

invulling van de ontstane vacature voor de directie door het vertrek van Lia van Roosmalen. 

• Robert-Jan heeft deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor de vacature in groep 7/8 

 
Verkiezingen 

• Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 is Annemieke Bolt gestopt als MR-Lid, haar 

termijn was afgelopen en haar jongste kind heeft de school verlaten. De MR leden zijn actief 

op zoek gegaan naar een nieuw MR lid. Deze is gevonden in Jesse Klinkenberg. Zij is 

aangesteld als MR lid voor de termijn van 4 jaar. 

• Robert-Jan heeft zich verkiesbaar gesteld voor een plaats in de GMR voor het schooljaar 

2019-2020. 

Contact met de MR 

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email 

(mr.debontemol@blosse.nl). Ook kunt u een van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 
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