
Jaarverslag MR WSV 2017-2018 
 

0. Voorwoord 

 

De medezeggenschapsraad van de WSV (MR) is al sinds jaren actief als 

medezeggenschapsorgaan van de WSV. En met plezier! De WSV is een goede en fijne school, 

door de inzet, gedrevenheid en kwaliteit van het personeel van de school, maar ook door de 

ouders die graag actief hun betrokkenheid tonen. Dat geldt ook voor de MR. Gedurende deze 

verslagperiode zijn er op verschillende momenten in totaal vier MR leden afgetreden en vier 

nieuwe leden benoemd. Daarnaast is de nieuwe directeur begonnen met haar eerste 

schooljaar. Wij hebben als deels nieuw team deze verslagperiode geprobeerd in prettige 

samenwerking een positieve bijdrage te leveren aan de school. 

 

De MR is wettelijk verplicht om schriftelijk verslag te doen van haar werkzaamheden. Dit 

jaarverslag dient daartoe en is dan ook bedoeld om een overzicht te geven van de 

samenstelling en werkzaamheden en om gemaakte keuzes inzichtelijk te maken. Dit 

jaarverslag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de WSV. 

 

1. Samenstelling van de MR 

 

De MR bestaat uit zes leden: drie leden uit de oudergeleding en drie leden uit de 

personeelsgeleding. Gedurende de verslagperiode was de MR als volgt samengesteld: 

 

Oudergeleding Zittingsperiode Functie in MR 

Nathalie Lopes Cardozo t/m 7 dec 2017 Voorzitter 

Gerrit Blom t/m 7 dec 2017 Lid  

Lucas Cornelisse Gehele verslagperiode Lid 

Esther-Gilah Schneider Vanaf 7 dec 2017  Lid 

Anoeshka Overbeek-

Sankatsing 

Vanaf 7 dec 2017  Voorzitter 

 

Personeelsgeleding Zittingsperiode Functie in MR 

Vera Weeber t/m 18 jul 2018 Lid  

Marcus Beunk t/m 18 jul 2018 Lid 

Mijke Belger Gehele verslagperiode Lid 

Tim Wagena Vanaf 18 jul 2018  Lid 

Merel Mooijen Vanaf 18 jul 2018  Lid 

 

Voor de taakverdeling binnen de MR is gekozen voor een voorzitter uit de oudergeleding. Het 

opstellen van de notulen wordt om beurten door de rest van de leden verzorgd. Contact met de 

GMR vindt plaats via Vera Weeber (PMR) en Gerrit Blom (OMR, t/m dec 2017) die zitting 

hebben in beide raden. Het contact met de ouderraad vindt/ vond plaats via Gerrit Blom en is 

overgenomen door Lucas Cornelisse.  

 



Wij bedanken alle afgetreden leden voor hun waardevolle bijdrage aan de MR en jarenlange 

betrokkenheid. 

 

Verkiezing 

In november 2017 is een verkiezing georganiseerd ter vervanging van twee afzwaaiende leden 

van de oudergeleding, te weten Nathalie Lopes Cardozo en Gerrit Blom. Uit de 5 kandidaten 

zijn Esther-Gilah Scheider en Anoeshka Overbeek-Sankatsing gekozen. De toenmalige MR 

heeft uit hun midden Anoeshka gevraagd als voorzitter, waarbij is afgesproken dat eventueel 

rouleren met Esther-Gilah mogelijk  is. 

 

Regelingen 

De MR functioneert op basis van het medezeggenschapsreglement. De MR vertegenwoordigt 

het personeel en ouders op schoolniveau; op stichtingsniveau is medezeggenschap 

vormgegeven via de GMR. In de GMR wordt de MR vertegenwoordigd door Vera Weeber. Bij 

aftreden van Vera uit de MR is afgesproken dat periodiek contact is om te zorgen voor 

aansluiting tussen beide. 

 

2. Overleg en behandelde onderwerpen 

 

Vergaderingen 

De MR vergadert in principe eenmaal per twee maanden, afhankelijk van de agenda, en met 

uitzondering  van de maanden zomervakantie. De directeur is op iedere vergadering op 

uitnodiging aanwezig en schuift aan nadat de MR onderling (voor)overleg heeft gehad. De 

personeelsgeleding en de oudergeleding kunnen, als daar aanleiding toe bestaat, ook met hun 

eigen geleding samenkomen. 

 

De verhoudingen onderling, maar vooral ook tussen de MR en de directeur, zijn prettig, en laten 

alle ruimte voor meningen over en weer.  

 

In de verslagperiode is de MR op de volgende data bijeen gekomen: 

- 17 oktober 2017 

- 7 december 2017 

- 8 februari 2018 

- 12 april 2018 

- 7 juni 2018 

- 18 juli 2018 

 

Verslagen van de vergaderingen zijn na vaststelling daarvan op de website van de WSV 

gepubliceerd. De MR vergaderingen zijn openbaar. 

 

Behandelde onderwerpen 

Gedurende de verslagperiode is (een geleding van) de MR om advies gevraagd met betrekking 

tot de volgende onderwerpen. Daarover is een advies gegeven zoals (samengevat) hieronder is 

opgenomen: 

 



Onderwerp Geleding Advies (standpunt) Datum 

Benoeming nieuwe MR 

leden en ontslag twee 

leden MR 

MR Advies gegeven over procedure 

(bekendmaking en 

stemprocedure) 

7 dec 2018 

Formatie MR Het formatieplan was nog niet 

gereed. Afgesproken is deze 

vooraf met de MR te delen. 

 

Wel is gemeld dat met het 

huidige aantal vacatures de 

begeleiders in geval van nood 

ook voor de klas zouden 

kunnen worden ingezet.  

Advies MR: Belangrijk dat dit 

goed en tijdig richting hen wordt 

gecommuniceerd. 

18 jul 2018 

 

Gedurende de verslagperiode is (een geleding van) de MR om instemming gevraagd met 

betrekking tot de volgende onderwerpen. Daarover is een standpunt ingenomen zoals 

(samengevat) hieronder is opgenomen: 

 

Onderwerp Geleding Advies (standpunt) Datum 

Jaarplan/schoolplan  Aandachtspunten voor schooljaar 

2017-2018 begin van het schooljaar 

gedeeld met MR. 

 

Terugkoppeling evaluatie en 

vooruitblik volgend schooljaar was 

ten tijde van de vergadering nog niet 

gereed. Doorgeschoven naar 

volgende vergadering. 

 

 

 

 

18 juli 2018 

Vakantierooster en 

vrije dagen 

 Het definitieve rooster nog niet 

gereed.  

7 juni 2018 

Schoolbegroting MR Conceptbegroting 2018 was niet aan 

MR voorgelegd, achteraf gegeven 

adviezen zullen worden 

meegenomen: 

 

- maak ook in 2018 een reservering 

voor de vervanging van de 

digiborden en de aanschaf van 

Chromebooks. 

- neem structureel een investerings- 

en vervangingsbegroting ICT op. 

- de MR adviseert positief 

aangaande de begroting 2018 

7 december 2017 

 



Daarnaast zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 

Financieel beleid 

De MR controleert het financiële beleid van de school en de verhoudingen van die financiën 

met de Esprit groep. De begroting kent een looptijd van een kalenderjaar. Gedurende de 

verslagperiode 2017-2018 is het boekjaar 2017 afgesloten en is de begroting 2018 vastgesteld 

Esprit, de WSV is hiervan onderdeel. De GMR heeft bij de totstandkoming van de begroting 

adviesrecht. De WSV MR heeft bij de aanwending van de vastgestelde budgetten adviesrecht, 

niet bij de hoogte daarvan (artikel 11b WMS). Die liggen na vaststelling door Esprit vast en zijn 

voor de WSV taakstellend. De MR is door de directie periodiek op de hoogte gehouden middels 

financiële verslagen. 

 

Formatie 

Gedurende de verslagperiode is steeds zichtbaarder geworden hoe moeilijk het is de formatie 

sluitend te krijgen en te houden. Aan het einde van de verslagperiode was de formatie dan ook 

nog niet geheel rond, door zwangerschappen, ziekte, het vertrek van een aantal leerkrachten 

en door het landelijke lerarentekort. De MR is door de directeur periodiek op de hoogte 

gehouden van de moeilijkheden die de directie ondervindt en de wijze waarop zij hiermee om 

wil gaan. Ook heeft de MR geadviseerd een beleid op te stellen hoe om te gaan met een acuut 

tekort (bij bijv griepgolf). Daarnaast heeft de MR aandacht gevraagd voor de wijze waarop met 

de ouders wordt gecommuniceerd over een acuut of langdurig lerarentekort, in het algemeen 

maar ook specifiek voor de groepen die te maken hebben gehad met wisselingen. De directie 

en de MR zijn het met elkaar eens dat dit onderwerp het komende jaar (en waarschijnlijk de 

komende jaren) verhoogde aandacht zal hebben. 

 

Werkdruk 

In samenhang met de moeilijkheden rondom de formatie heeft de MR veelvuldig aandacht 

gevraagd voor verlaging van de werkdruk van het personeel en belangrijker nog het behoud 

van hun werkplezier. Het vinden van nieuwe leerkrachten is één maar het behoud van het 

prettige team en de sfeer is nog belangrijker. Ook hierover zijn de directie en de MR het eens 

en zal de MR de komende verslagperiode aandacht voor houden.  

 

Onderzoekend leren  

Gedurende de verslagperiode is in de bovenbouw gestart met een nieuwe aanpak voor 

onderzoekend leren (“Kraak”), naar het voorbeeld van de Nicolaas Maesschool. De MR heeft 

dit traject gevolgd en met name de personeelsgeleding heeft aangegeven verheugd te zijn met 

deze aanpak. 

 

Schoonmaak 

De schoonmaak van de school blijft aandacht krijgen van de MR. De directie houdt toezicht op 

de kwaliteit van de schoonmaak en grijpt direct in als wordt geconstateerd dat de schoonmaak 

beneden peil is. Doordat de aanbesteding via Esprit tot stand is gekomen zijn de middelen tot 

harder ingrijpen vooralsnog beperkt; echter, zowel vanuit de MR als de directie blijft hier actief 

aandacht voor. 

 

3. Interne zaken 

 



Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en 

mogelijkheden tot overleg met de achterban: 

 

- Openbare MR vergaderingen  

- Publicatie van notulen op de WSV website 

- Vera Weeber en Gerrit Blom zijn de contactpersonen met de GMR. Wanneer er 

relevante punten waren in de GMR, hebben zij deze in de vergadering van de MR 

gebracht. Gedurende de verslagperiode zijn beide leden afgetreden uit de MR; Vera is 

echter aangebleven als voorzitter van de GMR en onderhoudt periodiek contact met 

Anoeshka als er relevante punten zijn.  

- Directe communicatie van en naar de MR, via whatsapp, email en in persoon. 

- In de nieuwsbrief zijn de ouders geïnformeerd over de verschillende onderdelen binnen 

de verkiezingen van de nieuwe MR leden, te weten; de vacatures, de procedure, 

voorstellen kandidaten en de uitslag van de verkiezingen.  

- Gebruik gemaakt van ondersteuning door derden: n.v.t. 

- Laagdrempelig en regelmatig contact met de schooldirecteur. 


