
Jaarverslag 2014/2015  van de medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                                                                                                                                              

van Basisschool De Klepper. 

 Inleiding 

Inmiddels zijn we al weer bijna aan het eind van het schooljaar. 

Een jaar waarin er keihard gewerkt is door kinderen, ouders, en  personeelsleden.  

Een jaar waarin er juist ook weer veel dingen besproken en geregeld moesten worden. 

 Door middel van dit jaarverslag willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de MR. 

Tevens leggen wij als MR hierover verantwoording aan u af. 

Neem contact met een van ons op als u opmerkingen of vragen heeft. 

Of schuif eens aan bij een vergadering. Graag tot ziens!!  

 

De Wet medezeggenschap op scholen 

  

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR' en) van scholen in 

het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007.Onder de WMS is het 

instellen van een MR verplicht. 

Een MR dient te bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en ouders. 

Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen.  

Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR per school ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor boven schoolse zaken. 

 

De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van beleid 

door de directie. Dit is continue een proces van communicatie en wederzijds respect en vertrouwen. 

In dit schooljaar 2014– 2015, heeft de MR 7 formeel geplande vergaderingen gehad. 

 Een gedeelte van deze vergaderingen bestaat uit het overleg met de directeur, een ander deel is met de MR onderling.  

 

De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp advies of instemmingsrecht. 

Daarnaast maken we gebruik van initiatiefrecht en ons recht op informatie.  

 De MR bespreekt met de directie (het bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de 

Ouder raad/vereniging heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De 

directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit 

neemt. Dit jaar zijn we op MR cursus geweest met een afvaardiging van de MR (Sandra,Anja, Peggy, Dieuwertje) om 

verder te leren en te begrijpen hoe de WET op MEDEZEGGENSCHAP werkt en kan werken. 

 

Waar heeft de MR zich afgelopen jaar mee beziggehouden. ( We geven hier een verkort overzicht ) 

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen  als o.a.:schoolgids, begroting en opbrengsten CITO hadden we dit jaar 

nadrukkelijk op de agenda:…………………… 

 

Communicatie  

Ook in het nieuwe jaar zal dit een terugkerend onderwerp op onze agenda zijn;omdat we het een voorwaarde vinden om 

goed onderwijs te geven. 

Op schoolniveau is een Vertrouwenscontactpersoon benoemd. Dit Is Dieuwertje Rozemond. 

Op groepsniveau, op teamniveau, op schoolniveau, op bestuursniveau; communicatie blijft de aandacht vragen! 

Het afgelopen jaar heeft de MR zich nadrukkelijk ingezet om een goede, heldere communicatie te stimuleren. 

We hebben initiatief genomen om de managementstructuur in school  helder te krijgen. Helaas is dit onderwerp nog niet 

afgerond, en blijft het op de agenda. De MR vindt het belangrijk dat de taken en bevoegdheden helder op papier komen. 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden om de interne communicatie nadrukkelijk te verbeteren.  

 

We volgen de GMR door middel van het lezen van notulen en het op onderwerp bijwonen van hun vergaderingen. 

De onderwijsinspecteur  is dit jaar op de Klepper geweest. We zijn op de hoogte van het inspectieverslag en zullen waar 

nodig bijdragen aan of vragen om  verbeteringen die nodig zijn op de Klepper. 



De schoolgids wordt weer aangepast. De MR heeft verbeterpunten ingebracht. 

Dit jaar komt er ook weer een nieuw schoolplan. Hierin gaat het vooral om de inhoud van het onderwijs op de Klepper. De 

MR zal kritisch meekijken en voert het motto :”doen wat je zegt en zeg wat je doet” 

 

MR Weebosch 

Afgelopen jaar hebben we 2 maal een onderdeel van een vergadering samen gehouden met deze MR. Dit om elkaar beter 

te leren kennen en te weten van elkaar wat er leeft. 

 

CAO 

Het onderwijs heeft een nieuwe CAO gekregen. 

De MR heeft een informatiebijeenkomst voor personeel belegd, samen met een andere school om uitleg te krijgen over de 

CAO en de veranderingen die plaats gaan vinden. 

We gaan naar een 40-urige werkweek. De MR heeft samen met een grote meerderheid van het personeel  een 

invoeringsmodel vastgesteld  waar we mee gaan starten. 

Vanuit de ARBO is er een risico en arbeidsinventarisatie afgenomen. Hieruit volgden verschillende risico -en 

verbeterpunten. Het plan van Aanpak hierop blijft actueel en zal steeds vragen  om bijstelling . 

 

OND beleid.  Samen met de MR Weebosch hebben we aangedrongen op het evalueren en actueel houden van het beleid  

rondom OND kinderen. De OND kinderen zijn de oktober-november-december kinderen die 4 jaar worden 

De evaluatie heeft ook binnen de GMR plaatsgevonden. Er zijn Pilotscholen die hier in gevolgd gaan worden. 

 

 

Passend Onderwijs. 

Per ingang van augustus 2014  is Passend Onderwijs ingegaan. 

Alle scholen van ons bestuur geven hierin aan de basiszorg te kunnen geven en daarnaast lichte ondersteuning. 

De MR heeft t.a.v  het eerste formele document; het school ondersteuning profiel negatief geadviseerd vorig jaar. 

We vonden dat het te snel op tafel kwam, en aanvankelijk ook niet schoolspecifiek; Kleppergericht opgesteld was. 

Wij blijven de voortgang Passend Onderwijs en de ontwikkelingen die hieruit gaan voortvloeien volgen. 

Bianca van Dooren heeft dit jaar de ontwikkelingen rondom passend onderwijs gevolgd en gedeeld binnen de MR. 

 

Pestprotocol 

Vooral dank zij de oudergeleiding en de adviserende leden van de MR is er een goed pestprotocol gekomen op de 

Klepper. Ons voornemen is om het jaarlijks 2 maal te evalueren. Klopt het wat er in het protocol staat en handelen we er 

ook naar als het voorvalt? Sinds dit jaar dient elke school een pestcoördinator te benoemen. Dieuwertje Rozemond is dat 

op de Klepper. 

In de ouder tevredenheidenquête hebben ouders het pesten wederom aangegeven. 

 De MR gaat zich verder buigen om het Protocol te borgen en het waar nodig aan te passen. 

 

TSO 

Onze dank gaat wederom uit naar de TSO ouders. Om goed en fijn te kunnen overblijven blijft het belangrijk om met zijn 

allen goede regels en afspraken te maken. Fijn ook dat de kinderen gesplitst konden worden over een aantal ruimtes. 

 

Formatie. 

Elk jaar in de maanden mei en juni staat de formatie voor het nieuwe jaar op de agenda. 

Belangrijk voor de MR om in te kunnen stemmen  is; dat het voorstel wat op dat tafel komt gedragen wordt en van goede 

argumenten is voorzien. Kortom het beste voorstel voor goed onderwijs. 

 

 

 

 

 



Verkiezingen 

Ellen Boudewijns en Peggy Schilders gaan onze MR verlaten. Ellen vanwege drukke werkzaamheden en Peggy omdat ze 

onze school gaat verlaten. Wel wordt  Peggy vanuit haar nieuwe school GMR lid. We volgen je Peggy! 

We verliezen hiermee twee zeer enthousiaste, betrokken MR leden. Dank jullie wel! 

Op dit moment is nog niet helder welke ouder en welk personeelslid de MR komen versterken. 

 

Daarnaast gaan Yvonne Kox en Bianca van Dooren de MR verlaten. Dit na jarenlange enthousiaste inzet. 

Yvonne was 7 jaar adviserend lid vanuit de verkeerscommissie. Heel erg bedankt Yvonne dat je steeds het item verkeer 

wist te borgen. 

Bianca was 6 jaar adviserend lid vanuit de Ouderraad. Ook haar inzet en betrokkenheid zullen we enorm gaan missen.  

De structuur van de MR zal in oorsprong weer bestaan uit 3 leden PMR (personeelsgeleding) en 3 leden 

OMR(oudergeleding).  

 

 

  

 

  

  

Speerpunten voor het schooljaar 2015-2016 

De MR blijft zich  inzetten om  een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs 

in het bijzonder. We hebben daarbij oog voor kinderen,ouders en collega’s. We bespreken  actuele ontwikkelingen welke 

de school aangaan maar  ook de jaarlijkse terugkerende zaken.  

Tenslotte: DE MR gelooft dat een goede communicatie bijdraagt aan kwaliteit van onderwijs. Als MR hebben wij het vaste 

voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. 

Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. 

Aarzel daarom dus niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. 

Groeten van :De medezeggenschapsraad van de Klepper. 

 

 

  

 


