
 

 

Jaarverslag MR KBS De Driezwing 2015-2016   

 

Inleiding: 

Op grond van WMS-artikel 7 is de MR verplicht een jaarverslag te schrijven. De MR moet 

aan iedereen die bij de school betrokken is, schriftelijk verslag doen van zijn 

werkzaamheden. In dit verslag kunt u lezen waar wij het afgelopen jaar aandacht aan 

hebben besteed. 

 

Wat doet de MR?  

De medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, personeel en directie.  

 De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR vertegenwoordigt 

zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten aanzien van het 

schoolbeleid. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- 

en adviesrecht. De exact omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een reglement. In 

het reglement vindt u informatie over de werkwijze van de medezeggenschapsraden. Wat 

zijn de regels voor het houden van verkiezingen, wanneer wordt de achterban (zowel van de 

ouder- als van de personeelsgeleding) geraadpleegd enz. Het reglement kunt op vinden op: 

http://www.inos.nl/wp-content/uploads/2014/06/Kennismaken-3-

MR_reglementen_2013_Definitief.pdf 

Het doel van de MR is dat belanghebbenden, ouders en personeel, kunnen meepraten over 

beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te 

bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop 

kunnen reageren. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en 

meedenken.  

Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de MR beschikken over goede 

informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de 

ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn in 

principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor een deel besloten zijn. 

 

Samenstelling 

De MR van De Driezwing bestaat uit een afvaardiging van het personeel  (drie leden) en een 

aantal ouders (drie leden). Mariska Snijder of Ger Aarts  vertegenwoordigden de directie. 

Namens het personeel namen Truus Bastianen,  Marja Wallet en  Heleen van Zuien  

(secretaris) deel. 

Namens de ouders namen de onderstaande personen deel: Chantal Groot (voorziter),  John 

van Enckevort en  Annabel Audenaerd. 

In september hebben er verkiezingen plaatsgevonden en zijn Chantal Groot en John van 

Enckevort toegetreden tot de MR. 

 

Cursussen 

Chantal Groot en John van Enckevort hebben de cursus MR start gevolg, aangeboden door 

 



de VOO. Daarnaast zijn John van Enckevort en Truus Bastianen naar de cursus “De rol van 

de MR en taakbeleid/CAO”geweest. 

Vergaderingen 

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data: 29 september 2015, 10 

november 2015, 12 januari 2016, 1 maart 2016, 19 april 2016 en 28 juni 2016. Op 30 mei 

2016 hebben we een extra vergadering ingelast. 

Besproken onderwerpen 

Gedurende het schooljaar zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Vaststellen van de schoolgids 

• Vaststellen schoolkalender 

• Vaststellen huishoudelijk reglement MR 

• Vaststellen jaarplan en jaarplanning MR 

• Inventariseren scholingsbehoeften 

• Interieur/huisvesting  school 

• Bijdrage geldbedrag oudervereniging 

• Vrijwillige ouderbijdrage 

• Excursiebijdrage 

• Nieuwe website, digitale leeromgeving 

• Kober (VSO, TSO, BSO en start peuterspeelzaal, communicatie) 

• Passend onderwijs 

• Indeling kleutergroepen 

• Schoolbegroting 

• Verkeerssituatie rondom school (veiligheid) 

• Huishoudelijk reglement MR 

• Brandveiligheid 

• Ondersteuningsplan 

• Nieuwe CAO 

• Formatie 

• Vakantierooster 

• Schoolplan 

• Schakelklas 

• Profilering De Driezwing en MR 

• Contact GMR 

• IPC 

• Grenzeloos leren 

• Quick scan, evaluatie MR 

• Protocollen 

• Overleg MR organisatorische eenheid KBS De Kievitsloop en KBS De Werft 

• Lidmaatschap VOO 

• Instemmingsverzoek organisatorische eenheid 

• Instemmingsverzoek personeelsgeleding inzake CAO en inzetbaarheidsmodel 

• Begroting MR 

• Klachten en incidentenlogboek 



Vooruitblik 

De speerpunten van Kbs De Driezwing voor het schooljaar 2016/2017 zijn: 

Woordenschat 

Vervolgen traject ‘Op woordenjacht’: borgen doorgaande lijn woordenschat groep 1 tot en 

met 8. Hierbij wordt de koppeling gemaakt naar de IPC-thema’s; 

Het vervolgen van en het evalueren van het werken met de materialen van LOGO3000 in de 

groepen 1/2; 

Het implementeren van LOGO middenbouw in groep 3; 

Het werken met de oudercursus LOGO3000 voor ouders van de groepen 1/2. 

 

Lezen (LIST) 

Uitvoeren leesplan; 

Studiemoment invulling LIST; 

Hercertificering LIST: klassenobservaties en evaluatie van de resultaten in het kader van 

tweejaarlijkse hercertificering; 

Het opzetten van de samenwerking met de bibliotheek Breda in het kader van het project 

‘Bibliotheek op school’. 

 

Gedrag 

Het verder implementeren en borgen van het werken met groepsplannen gedrag 

 

IPC 

Teamtraining IPC t.b.v. de doorgaande lijn binnen de school; 

Het verder uitbreiden van het boekenbestand bij de verschillende thema’s; 

Werkruimte IPC realiseren.  

  

Rekenen 

Het evalueren van het werken met de methode ‘Reken Zeker’.  

 

Zorg 

Zorgstructuur verder uitbouwen.  

 

De MR zal zich in schooljaar 2016/2017 richten op:  

1. Zichtbaarheid van de MR 

2. Communicatie tussen MR en ouders 

3. Tevredenheidsonderzoek 

Nieuwe vergaderdata 

In het schooljaar 2016-2017 wordt de volgende data vergaderd: :  

20 september 2016 

15 november 2016 

16 januari 2017 

7 maart 2017 

11 april 2017 

30 mei 2017 

27 juni 2017  



Aanvang: 19.30 uur. 

 

Financiën 

De MR heeft per kalenderjaar de beschikking over een budget van 500,- euro die 

beschikbaar wordt gesteld door Kbs De Driezwing.  

Gedurende het kalenderjaar zijn er uitgaven geweest tav: 

• Training: er is een training beschikbaar voor nieuwe MR die hen meeneemt in 

rechten en plichten van de MR. 

• Lidmaatschap VOO: De MR heeft eerder dit jaar besloten lid te worden van de 

Vereniging openbaar Onderwijs. Hiermee profiteert de MR van door o.a. korting op 

cursussen, advies via helpdesk, toegang tot informatie. 

• INOS bijdrage: de MR draagt een euro per kind af aan de oudercommissie die 

daarmee iets leuks kunnen doen voor de kinderen. De MR heeft besloten in het 

nieuwe schooljaar hier geen bijdrage meer aan te leveren, maar zelf iets te willen 

teruggeven aan de kinderen.  

• Overige kosten betreffen boodschappen voor een kleine versnapering tijdens 

vergaderingen. 

  

Voor het lopende kalenderjaar is nog een budget van 70,39 euro beschikbaar.  

 

 

 


