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1. Voorwoord  
Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 van de medezeggenschapsraad van de openbare 
basisschool Edese Schoolvereniging. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar 
activiteiten in het schooljaar 2018-2019. 
 
Allereerst dient dit verslag om de MR-leden te informeren en heeft het daarnaast tot doel om de achterban 
(ouders en personeel) te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.  
 
De Medezeggenschapsraad van de Edese Schoolvereniging (MR) is een wettelijke verplicht orgaan dat de 
belangen behartigd van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). 
 
De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, 
personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het 
toelaten of verwijderen van leerlingen.  
 
Het schoolbestuur vraag de MR om instemming bij besluiten over de school, deelname aan onderwijskundige 
projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van 
ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school.  
De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het (school)bestuur.  
 
De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze 
vorm van inspraak is geregeld in de wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).  
 
 
2. Geleding MR 
Dit was het eerste schooljaar met een nieuwe samenstelling. Vanaf de start van het schooljaar heeft Anne-Marie 
van Kuik de voorzittersrol overgenomen en Monique Schipper en Robert Sartorius hebben zitting genomen als 
algemeen lid. 
De MR bestaat uit de volgende leden: 
 

Naam  Geleding  Functie Lid sinds Aftreden Herkiesbaar  
Aantrekken 

nieuw lid 

Carla Versteeg Team Algemeen lid jun-16 jul-19 Ja mei-19 

Cunera Woestenburg Team Algemeen lid jun-17 jul-20 Ja mei-20 

Robert Sartorius Team Algemeen lid jun-18 jul-21 Ja mei-21 
              
Anne-Marie van Kuik  Ouder Voorzitter jun-18 jul-21 Ja mei-21 

Lisette Schoonman Ouder Secretaris jun-17 jul-20 Ja mei-20 

Monique Schipper Ouder Algemeen lid jun-18 jul-21 Ja  mei-21 
 
De leden nemen plaats in de MR voor een periode van 3 jaar, daarna treden zij af of stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. Carla Versteeg heeft zich niet verkiesbaar gesteld. Sander Mooren zal vanaf het nieuwe schooljaar 
haar plek als algemeen lid overnemen.  
 
3. Gevolgde scholing 
Er zijn 3 nieuwe leden toegetreden in de MR. De andere leden hebben in voorgaande jaren de basis cursus van 
het VOO gevolgd en hebben de documenten gedeeld met de overige leden. Omdat de Onderwijsinspectie in de 
1ste helft van 2019 een bezoek aan de ESV brengt, heeft de gehele MR een cursus op maat bij het VOO 
gevolgd, zo te noemen cursusmix. In deze cursus is specifiek aandacht gegeven aan de rol van MR bij het 
bezoek van de Onderwijsinspectie en het onderwerp in gesprek gaan met het Bevoegd Gezag.  
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4. Overlegstructuren 
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere 
betrokkene van de ESV bezocht worden. Vanuit het jaarplan van de MR en op de vraag van personeel, ouders, 
bevoegd gezag worden onderwerpen op de agenda gezet.  
Indien gewenst wordt het Bestuur en/of leden van de Directie uitgenodigd om de MR te informeren danwel om 
een toelichting op een specifiek onderwerp te geven. 
 
De MR heeft op de volgende data vergaderd: 

- 12 september 2018 
- 31 oktober 2018 
- 09 januari 2019 
- 27 maart 2019 
- 22 mei 2019* 
- 19 juni 2019 

 
*de geplande vergadering op 22 mei is komen te vervallen. In plaats daarvan heeft de gehele MR een cursus 
gevolgd m.b.t. de onderwerpen ‘In gesprek met de Onderwijsinspectie’ en ‘In gesprek met het Bevoegd Gezag”. 
 
De Algemene Leden Vergadering is geweest op donderdag 27 juni 2019. Hierin zijn de contributieverhoging 
schooljaar 2019-2020 en de begroting aan bod gekomen.  
 

 
5. Behandelde onderwerpen 
De besproken onderwerpen van het schooljaar 2018 – 2019 zijn in chronologische volgorde weergegeven: 

 
a. Dit schooljaar zijn 2 leerkrachten (Jaël en Sander), 2 onderwijsassistenten (Nanet en Mariëlle) en 

een muziekleerkracht (Paula) aangesteld door de Benoemings Advies Commissie, waar de MR aan 
heeft deelgenomen. Jaël is in huidige schooljaar gestart, Sander en Mariëlle starten per september 
2019 en Nanet zal per 01 december met haar werkzaamheden beginnen. 
 

b. De urenverantwoording en het vakantierooster was op tijd af. De MR heeft hiermee ingestemd.  
Door de aanstelling van 1 leerkracht en 2 onderwijsassistenten aan het einde van het schooljaar zal 
de reeds goedgekeurde urenverantwoording gewijzigd worden en opnieuw aan de MR te worden 
voorgelegd.  
De MR is kritisch op het aantal gereserveerde marge uren.  

 
c. De MR heeft zich succesvol ingezet om een Sharepoint omgeving in te richten voor archivering van 

documenten en beleidsstukken van zowel de MR als van het Bestuur en de Directie. 
 

d. Een afvaardiging van de MR is geïnterviewd door de Onderwijsinspectie. Door de gevolgde cursus 
was zij goed voorbereid. De Onderwijsinspectie heeft enkele tips meegegeven welke de MR in het 
volgende schooljaar gaat uitwerken. 

 
e. Er is geen formele verkiezing gehouden voor de opvolging van een teamlid in de MR door gebrek 

aan kandidaten. De leden van de MR zijn akkoord gegaan met de benoeming van Majorie Beumer 
als algemeen lid. 

 
f. De Directie is bezig om het School Ondersteuningsplan (SOP) te actualiseren. De MR heeft 

inhoudelijke reactie gegeven. Definitieve versie nog niet ontvangen. 
 

g. De MR heeft het dossier Klachtencommissie ingezien en geconstateerd dat de procedures worden 
gevolgd. 

 
h. De MR en het Bestuur hebben regelmatig contact gehad over de afhandeling van de binnen 

gekomen klacht.  
  
i. Schoolgids 2019-2020 was niet gereed voor einde schooljaar. Staat op de agenda voor eerste 

periode nieuw schooljaar. MR heeft hierin instemmingsrecht. 
 

j. De meerjarenbegroting voor 2019 t/m 2023 is niet langs de MR geweest.  
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k. Het jaarverslag Bestuur 2018-2019 is niet langs de MR geweest. 

 
l. De MR houdt toezicht op de spreiding van de liquide middelen. 

De MR wil op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het bestemmingsreserve.  
 
In het afgelopen jaar is het voorgekomen dat de MR een schriftelijke reactie op concept documenten heeft 
gegeven en dat daar geen terugkoppeling meer op is gegeven. De MR heeft noch een terugkoppeling 
ontvangen noch een definitieve versie. Ook is het enkele keren voorgekomen dat documenten, waar de MR 
instemmingsrecht op heeft, niet in conceptversies bij de MR zijn aangeboden. De MR werd achteraf 
geïnformeerd dat bepaalde stukken reeds definitief waren vastgesteld. Het gaat in dit geval om het 
Schoolplan, de Meerjarenbegroting en het Jaarverslag. 
De MR heeft een duidelijk signaal bij het Bestuur en de Directie afgegeven dat deze werkwijze een 
professionele uitvoering van de MR belemmerd. Een gesprek tussen het Bestuur en de MR is reeds 
ingepland. 

 
 

6. Transparantie MR 
In het schooljaar 2018-2019 hebben er 5 vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen zijn openbaar echter 
worden nooit door ouders bezocht. De vergaderdata worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrieven en het 
jaarverslag wordt op de website geplaatst. Gemiddeld 2 keer per jaar plaats de MR een stukje in de nieuwsbrief.  
Verdere communicatie richting haar achterban vindt er niet plaats. De MR zal in het nieuwe schooljaar een 
communicatieplan opstellen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Medezeggenschapsraad  


