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1 Inleiding en context 
 

Op grond van WMS-artikel 7 is de MR verplicht, aan iedereen die bij de school betrokken is, 
schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden in de vorm van een jaarverslag. Dit is het 
jaarverslag van de MR van de Christelijke Basisschool Margriet voor het schooljaar 2017/2018. 

 

2 Samenstelling 
In het cursusjaar 2017-2018 hadden de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad. 

Oudergeleding 

mevr. M. Verwoerd Voorzitter vanaf 01-09-2013, niet herkiesbaar (01-09-2019) 

dhr. M. van Efferen Secretaris vanaf 01-09-2011, niet herkiesbaar (01-09-2017) 

mevr. S. Ruikes Lid vanaf 01-09-2015, herkiesbaar (01-09-2020) 

dhr. E. De Reus Lid vanaf 01-09-2016, herkiesbaar (01-09-2019) 

 

Teamgeleding 

mevr. I. Spierenburg Plv. voorzitter vanaf 01-01-2013, herkiesbaar (01-09-2017) 

mevr. J. van Reenen Notulist vanaf 01-09-2014, herkiesbaar (01-09-2017) 

mevr. A. Minnaard Lid + GMR Vanaf 01-09-2011, niet herkiesbaar (01-09-2018) 

dhr. S. Willems Lid vanaf 01-09-2016, herkiesbaar (01-09-2019) 

 

Dit schooljaar hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de MR. Inge 
Spierenburg is het eerste half jaar afwezig geweest vanwege zwangerschapsverlof. Michiel van 
Efferen heeft onbedoeld 1 jaar langer in de MR plaatsgehad dan formeel de bedoeling. 

 

3 Behandelde onderwerpen 
 

3.1 Inleiding 
De MR heeft in het afgelopen schooljaar zeven keer vergaderd op: 
• 19 september 2017 
• 26 oktober 2017 
• 13 december 2017 
• 5 februari 2018 
• 20 maart 2018 
• 25 april 2018 
• 27 juni 2018 

De terugkerende en additionele onderwerpen worden kort toegelicht. 
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3.2 Terugkerende onderwerpen 
 

3.2.1 Jaarverslag Margrietschool 2016-2017 / Jaarplan Margrietschool 2017-2018 
Het gecombineerde document jaarverslag/jaarplan is bedoeld om duidelijkheid te bieden over het 
gevoerde beleid en de beleidsvoornemens. In samenhang met het schoolplan en de schoolgids 
wordt verantwoording afgelegd en plannen en prioriteiten verwoord. Het jaarverslag/jaarplan is in 
de vergadering van 19 september besproken maar nog niet goedgekeurd omdat het onvoldoende 
duidelijkheid bood. Het document is begin 2018 alsnog goedgekeurd en ondertekend. 

 

3.2.2 Meerjarenplanning onderwijsleerpakket, ICT en nascholing 
De Meerjarenplanning onderwijsleerpakket, ICT en nascholing wordt besproken, waarbij specifiek de 
plannen over de investeringen op OLP (Onderwijs Leer Pakket), ICT en nascholing worden toegelicht. 
De MR is akkoord met de Meerjarenplanning onderwijsleerpakket, ICT en nascholing. 

 

3.2.3 Begroting Ouderraad 2017-2018 
De begroting wordt door de penningmeester van de OR toegelicht. Er zijn voldoende middelen op de 
lopende rekening om alle kosten te dragen. Er worden aan het einde van het schooljaar geen grote 
bedragen aan de reserve toegevoegd. Dit naar aanleiding van eerdere vraag van de MR voor 
aandacht voor het verlagen van het spaarsaldo van de OR. De begroting en de ouderbijdrage zijn 
door de MR goedgekeurd.  

 

3.2.4 Kascontrole Margrietschool en Ouderraad 
De MR voert de kascontrole van de Margrietschool en de Ouderraad uit. Marja Verwoerd en Edgar 
de Reus hebben begin 2018 de kascontrole uitgevoerd en hebben beide goedgekeurd. Duidelijkheid 
over de kosten voor groep 8 activiteiten en over de verdeling in de financiering tussen ouders, 
school en OR blijft een aandachtspunt.  

 

3.2.5 Schoolformatieplan Margrietschool 2018-2019 
De bespreking van de eerste versie van het formatieplan 2018-2019 is uitgesteld om de input vanuit 
het team voor de invulling van de extra middelen tbv werkdrukverlaging mee te nemen. Het plan is 
ingebracht en goedgekeurd op 25 april 2018. 

 

3.2.6 Halfjaarlijkse evaluatie schoolplan 
Op 20 maart 2018 is de tussenevaluatie van het jaarplan 2017/2018 besproken. Met name de 
activiteiten op het gebied van muziek springen eruit. 

 

3.2.7 Schooljaarplan Margrietschool 2018-2019 
Het schooljaarplan 2018-2019 is op 27 juni 2018 besproken en goedgekeurd. Dit is later dan gepland 
vanwege de komst van een nieuwe directeur en de invulling van de extra middelen tbv 
werkdrukverlaging.  
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3.2.8 GMR 
Annelies Minnaard maakt dit schooljaar deel uit van de GMR en zal haar termijn naar verwachting 
volgend schooljaar volmaken en beëindigen. Alle MR-leden hebben inzicht in de GMR-stukken en -
vergaderingen.  

De GMR vergadert dit schooljaar tweemaal met de voorzitters van de MR-en binnen de SPCO in 
november en maart. De volgende punten staan onder andere op agenda: communicatielijnen en de 
werkdrukverlaging. De MR van de Margriet is positief over deelname aan deze overleggen. 

 

3.3 Additionele onderwerpen 
 

3.3.1 Nieuwe directeur 
Aan het begin van het schooljaar werd bekend dat directeur Rijk van Ommeren de school zou 
verlaten per 1 oktober. Door het bestuur van de SPCO is de procedure voor een nieuwe directeur 
opgestart en Annelies Minnaard en Marja Verwoerd hebben namens de MR zitting gehad in de BAC. 
De procedure is zorgvuldig verlopen. 

Bij de vergaderingen van de MR heeft Rijk samen met de interim-directeur Everdien Blankman de 
eerste vergadering bijgewoond, Everdien de overleggen in oktober en december en de nieuwe 
directeur Marjan Tomassen de vergaderingen vanaf februari. 

 

3.3.2 Werkdruk 
Ook dit jaar is werkdruk een belangrijk thema geweest voor de school en in de overleggen van de 
MR. De MR heeft de ontwikkelingen gevolgd en veel onderling gesproken over de werkdruk. De 
school was één dag dicht door de stakingen. De school is gestart met het bijhouden van een lijst van 
de consequenties voor klassen als vervanging niet mogelijk. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht hoe vaak 
klassen opgesplitst worden over andere klassen. Begin 2019 werd bekend dat de school extra 
middelen ter beschikking kreeg voor werkdrukverlaging. De MR heeft toegezien op een zorgvuldige 
procedure en de personeelsgeleding heeft ingestemd met het bestedingsplan op 25 april 2018. 

 

3.3.3 Social Schools 
Dit schooljaar was een overgangsjaar voor de Margrietschool voor de overstap van de website en 
een nieuwe app voor de ouders van Sociaal School. De MR is op de hoogte gehouden van de 
voortgang en heeft meegedacht met de directie met de inzet van de app voor ouders. 
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4 Werkwijze MR 
 

4.1 Het overleg met directie en achterban 
De MR vergadert elke vergadering deels alleen met de MR en deels in aanwezigheid van de directie. 
Halverwege dit jaar is de volgorde omgekeerd: het eerste deel zonder de directie en het tweede deel 
met. Zo kan de MR bespreekpunten met de directie voorbespreken. 

Dit jaar zijn geen onderwerpen aan de orde geweest, waarvoor een expliciete achterban raadpleging 
heeft plaats gevonden. 

 

4.2 Ondersteuning door derden 
De MR heeft dit schooljaar geen aanleiding of noodzaak gezien om externe expertise in te schakelen. 

 

4.3 Verkiezingen 
Twee ouderleden, Michiel van Efferen en Sandy Ruikes, en één personeelslid, Annelies Minnaard, 
moeten de MR verlaten. Voor de twee ouderleden zijn verkiezingen uitgeschreven. Twee kandidaten 
hebben zich gemeld waardoor geen verkiezing gehouden hoefde te worden. De twee nieuwe leden 
zijn Lenneke van Keulen en Antal Nagy. Loes Schippers-van Daalen is het nieuwe personeelslid. 

 

4.4 Eigen functioneren 
Dit jaar zijn de zittingstermijnen van de ouder- en personeelsgeleding aangescherpt. Het verloop was 
wat uit het oog geraakt. Voor het volgende schooljaar heeft de MR het voornemen om de ouders te 
informeren over de MR (in persoon of met sheets) tijdens de informatieavonden aan het begin van 
het schooljaar.  

 

5 Financiële verantwoording 
Elk jaar staat voor de MR een bedrag gereserveerd. In 2017 was het budget € 1.269,00. De uitgaven 
€ 175,83. Voor 2018 is het budget € 1.197,00. 

 

6 Tot slot 
De MR vindt het belangrijk haar taak ook in het nieuwe schooljaar voort te zetten en zal zo 
daadwerkelijk vorm en inhoud blijven geven aan haar medezeggenschap. 

 

Woerden, maart 2019 

De medezeggenschapsraad van de Margrietschool 

Marja Verwoerd Inge Spierenburg 
Michiel van Efferen Annelies Minnaard 
Sandy Ruikes Jeanke van Reenen 
Edgar de Reus Sander Willems 


