
Medezeggenschapsraad Springschans  
Jaarverslag schooljaar 2018 - 2019 
 
Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Springschans van het 
schooljaar 2018 -2019. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in 
het afgelopen schooljaar en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen 
met de school.  
  
Wat doet de MR?  
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school 
heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van 
de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van 
(financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de 
veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs 
en bij andere activiteiten.  
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en 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 kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
Ouders en leerkrachten zijn ten alle tijden welkom om de (openbare) vergaderingen bij te 
wonen.  
  
Samenstelling  
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en 
een vertegenwoordiging van de 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 
het aantal leerlingen van de school. De MR van de Springschans bestaat uit 6 deelnemers, 3 
leerkrachten en 3 ouders.  
De samenstelling in het schooljaar 2018-2019 was als volgt:  
  
Personeelsgeleding (Leerkrachten)   
Kirsten Kooijman (secretaris),  
Kelly Petrus (ook GMR)  
Sabrina Zandbergen  
Oudergeleding (Ouders)  
Michel van Kruistum (voorzitter) 
Rachel Rijnboutt  
Jacqueline van Klaren  
Verder heeft Lotte ten Have iedere vergadering bijgewoond als vertegenwoordiger van de 
directie.  



  
Vergaderingen  

In 2018 hebben de GMR vergaderingen op de volgende data plaats gevonden:  

-18 oktober 2018 

-22 november 2018 

-24 januari 2019 

-21 maart 2019 

-19 juni 2019 

Van deze vergaderingen zijn notulen ter inzage beschikbaar. 

 

Belangrijkste onderwerpen, thema’s en besluiten per vergadering 

 

18 oktober 2018 

- Schoolplan 

- Voortgang verbouwing gebouw en schoolplein 

- Informatie rondom de fusie  

- RI&E 

- MR-reglement  

- Calamiteitenplan 

 

Akkoord:  

- Calamiteitenplan 

 

22 november 2018 

- RI&E (Monique Link heeft toelichting gegeven) 

- Informatie rondom de fusie  

- Informatie schoolplan 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- MR-reglement 

 

Akkoord:  

- Schoolondersteuningsprofiel 
- MR-reglement 



 

24 januari 2019 

- Schoolplan 

- Discussiërend: contact met ouders 

- Informatie ITK 

 

Akkoord:  

- Schoolplan 

 

21 maart 2019 

- Vakantierooster 

- Lesvrije weken 

- Werkdrukverlagingsgelden 

- Zoektocht nieuwe directeur 

- Tijdspad MR-verkiezingen 

- Meldcode 

- Landelijke staking 

 

Akkoord:  

- Vakantierooster 
- Lesvrije weken 
- Tijdspad MR-verkiezingen 
- Meldcode 

 

19 juni 2019 

- Schoolgids  

- Formatie (was nog niet af tijdens de vergadering) 

- Discussiërend: contact met ouders 

 

Akkoord:  

Niets 

 



 

 

 

 

 


