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JAARVERSLAG MR 2016-2017 

Basisschool De Bareel 

 

 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen 

die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen besproken zijn.  

 

In de MR, waar zowel personeelsleden als ouders in vertegenwoordigd zijn,  wordt positief kritisch mee 

gedacht met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot 

aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, 

neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Een goede ontwikkeling van de 

organisatie, door verbetering van processen, samenwerking en communicatie zijn voorbeelden 

waarvoor de MR zich heeft ingezet. 

 

De MR doet haar werk namens het personeel en de ouders. Mede dankzij de input uit deze 

geledingen kijkt de MR terug op een schooljaar waarin belangrijke en interessante onderwerpen zijn 

besproken en goede overleggen met directie zijn gevoerd. De MR dankt de directie (als 

vertegenwoordiging het bevoegd gezag binnen de school) voor de constructieve samenwerking. 
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Samenstelling en bijeenkomsten van de MR 
Gedurende het schooljaar 2016-2017 heeft de MR uit 8 leden bestaan, verdeeld over een personeels- 
en oudergeleding (beide bestaande uit 4 leden). De directie heeft aan alle MR-vergaderingen 
deelgenomen, echter zijn ook een aantal onderwerpen alleen door de MR-leden besproken. De MR 
kan op deze wijze op een meer onafhankelijke wijze haar taken vervullen.  
De MR is in 2016-2017 in totaal 7 keer bij elkaar gekomen. Van iedere bijeenkomst is een agenda en 
een actie-besluitenlijst opgesteld. 
 
De samenstelling van de MR was in 2016-2017 als volgt: 

 

Personeelsgeleding: Functie 

Annemarie van de Kamer Algemeen lid  

Carla ten Hagen Lid PR 

Karin Huurman Secretaris 

Elize Admiraal Voorzitter 

Oudergeleding: Functie 

Jeroen Koomen Vice voorzitter 

Cees van der Kolk Penningmeester / Lid GMR 

Esther Laurent Algemeen lid  

Marije Boots Algemeen lid 

 

Genodigde tijdens MR vergaderingen  

Marie-Louise de Lange Namens OR 

Marga van Lieshout Namens directie 
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Communicatie 
Om meer zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de achterban heeft MR een aantal acties in het 
afgelopen jaar uitgevoerd: 

- Presentatie tijdens jaarvergadering OR & MR 
- Foto collage in de hal 
- De agenda is voorafgaand aan de vergadering door de voorzitter op de site van De Bareel 

geplaatst 
- Alle stukken zijn door de secretaris opgeslagen op sharepoint van Tabijn 

 

Daarnaast: 

- De MR is via een eigen mailadres ( mr.bareel@tabijn.nl ) gemakkelijk te bereiken; 

- De MR-leden onderhouden informele contacten. 

- Alle mr leden hebben dit schooljaar een mr basiscursus cursus gevolgd bij Tabijn. 
 

De MR, GMR en PR 

Zoals al eerder in dit jaarverslag vermeld, heeft de MR algemene bevoegdheden, taken en 

informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten, die in de Wet op de 

Medezeggenschapsraden beschreven staan. Het gaat er daarbij om dat er rekening wordt gehouden 

met de belangen van het personeel en de ouders en daarmee uiteraard de leerlingen. Daarbij moet 

gedacht worden aan bijvoorbeeld zaken als het schoolplan, aanstelling/ontslag schoolleiding, 

schooltijden, zorgplan, leerling voorzieningen en de jaarlijkse begroting. 

 

De overkoepelende stichting Tabijn heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). Deze raad heeft het bestuur als aanspreekpunt.  Afgelopen schooljaar was Cees van der Kolk 

de afgevaardigde namens de MR van de Bareel, in de GMR. De notulen werden doorgestuurd naar 

alle mr-leden. 

 

Daarnaast heeft Tabijn ook een zogeheten PR, de personeelsraad. De PR gaat over bovenschoolse 

personeelsaangelegenheden. Namens de MR van De Bareel heeft Carla ten Hagen dit schooljaar 

zitting genomen in de PR. De notulen werden doorgestuurd naar alle leerkrachten en mr leden. 

  

mailto:Mr.bareel@tabijn.nl
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Onderwerpen MR 2016-2017 

Ieder jaar passeren terugkerende beleidsmatige onderwerpen de revue. De MR wordt hierbij om 

advies of instemming gevraagd.  

 

Onderwerpen welke o.a. dit jaar in de MR aan de orde zijn geweest zijn: 

 Beleidstuk social schools 

 Communicatie rond het invalbeleid  

 Visie op schoolgroei, groepsgrootte en behoud van kwaliteit 

 Vraag naar lunchhulp uitzetten 

 Beleidstuk mbt het invoeren van het vak Engels 

 Beleid buitengewoon verlof voor leerkrachten 

 Aansluiting a8-a9 

 Beleid voor hoofdluis  

 Teldatum oktober 

 

Daarnaast zijn onder andere de volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen besproken:  

- Vaststellen vakantierooster inclusief studiedagen  

- Doelstellingen voor het schooljaar (jaarplan) en monitoren van de uitvoering daarvan; 

- Schoolbegroting met bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 

onderwijskundig gebied. 

- Huisvesting en onderhoud van de school. 

- Jaarverslag De Bareel 

- Instemming schoolgids 

- Nascholingsplan voor leerkrachten 

- Plan van aanpak Arbo. 

- De MR  is tevens betrokken geweest bij het vervullen van de vacatures  
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Vooruitblik MR schooljaar 2017-2018: 

In het nieuwe schooljaar zullen we met dezelfde leden zitting nemen in de mr van De Bareel.  

 

De mr zal naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de start van het nieuwe schooljaar het 

activiteitenplan aanvullen met onderwerpen waarover zij willen meedenken. 

 

De vergadering van de MR zijn openbaar. Een ouder/ leerkracht van de school mag als toehoorder 

aanschuiven om zo op de hoogte te worden gebracht van belangrijke zaken die de school aangaan.  

 

 


