
 

 

 
  

  

  

Jaarverslag Schooljaar 2016-2017 

  

  

  

  

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van CBS De Gantel. 

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de visie is van de MR en over welke onderwerpen is vergaderd. 

Op een aantal onderwerpen heeft de MR-instemmings- of adviesbevoegdheid. De benoemde 

instemmingen en adviezen worden kenbaar gemaakt. 

Met dit jaarverslag probeert de MR-verantwoording af te leggen aan de docenten en de ouders door 

wie zij zijn gekozen. 

De Medezeggenschapsraad van de Christelijke basisschool De Gantel bestaat uit de volgende 

gekozen leden: 

Namens de docenten: Lisette Havekes (vicevoorzitter), Evelijn Warning en Jolanda van de 

Konijnenburg 

Namens de ouders: Carlo Reeser (voorzitter), Suzanne van de Weg, Cindy Sanders (tot 19 

september 2016) en Akim Wildemans (vanaf 7 december 2016) 

De MR vergadert maandelijks met uitzondering van de kerst- en zomervakantie.  

 

Missie en visie 
Het ondersteunen en toetsen van het schoolbestuur binnen het kader van de "Wet medezeggenschap 

op scholen" rekening houdend met belangen van de schoolkinderen, hun ouders en de docenten. 

  

Reflectie op het afgelopen schooljaar 
De huidige MR is gestart in het schooljaar 2015-2016. Doordat er geen ervaring was met het werk 

als MR is er aangesloten bij de werkwijze van de oude MR. In het eerste jaar is door de MR leden 

een cursus gevolgd waarbij uitleg is gegeven over het wettelijk kader van medezeggenschap op 

scholen. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende positie die ouders en docenten in een 

MR innemen. Dit gaf richting op welke zaken er door de MR moest worden ingestemd en over 

welke onderwerpen er advies moest worden gegeven. De directeur, die bij alle vergaderingen 

aanwezig is geweest, meldde vele zaken en er was een open sfeer waarin veel ruimte was voor de 

MR om vragen te stellen, waarop de directeur ons toelichting gaf.   

In het afgelopen jaar heeft de MR een meer proactieve houding aangenomen. De formele zaken 

worden geagendeerd en zaken die wellicht voorheen niet aan de orde kwamen werden door de MR 

op de agenda gezet. Het is duidelijk voor zowel de schooldirecteur als de MR dat voor eenieder het 

belang van het kind voorop staat. 

 



 

 

Onderwerpen die zijn besproken met de directeur van de Gantel: 

 

Sept 2016: 

Overblijfregeling tussenschoolse opvang via HALO Jobbing 

Oudertevredenheidsonderzoek juni 2016 

Ouderbijdrage 2016-2017 

Gedragsprotocol 

Okt 2016: Invulling vacature Adjunct-directeur 

Overblijfregeling tussenschoolse opvang via HALO Jobbing 

Verbeterpunten oudertevredenheidsonderzoek 2016 

Nov 2016: (in aanwezigheid van het MT in verband met afwezigheid directeur) 

Ouderbetrokkenheid  

Werkdruk docenten 

Invulling adjunct directeur 

Oudertevredenheidonderzoek 

Jan 2017: Ouderraad Financiën 

Resultaten Cito scores 

Maart 2017: Verkeersveiligheid 

Evaluatie overblijf 

Structuur MR vergaderingen werkwijze, instemming en advies 

Resultaten Cito scores 

April 2017: Formatie 2016-2017 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Tussen schoolse opvang 2017-2018 

Schoolbegroting 2017-2018 

Inspectieonderzoek Mei 2017: Jaarplan 2016-2017 

Jaarverslag 2015-2016 

Formatieoverzicht 2017-2018 

Verkeersveiligheid 

Professionaliseringsplan 

Juni 2017: Begroting Ouderraad en  

vaststelling ouderbijdrage 2017-2018 

Schoolgids 2017-2018 

  

Visie en Adviezen en Instemmingen MR 
  

De MR geeft ingestemd met het jaarplan 2016- 2017 in de vergadering van mei 2017 met een 

aantal vragen en opmerkingen die in het jaarplan 2017 -2018 worden verwerkt. Doordat er sprake 

was van een ander format heeft het jaarplan te lang op zich laten wachten. 

  

De MR heeft ingestemd met de begroting van de Ouderraad. Door het vertrek van de oude 

penningmeester en de komst van een nieuwe penningmeester is de ouderbijdrage van het afgelopen 

schooljaar gelijk gebleven aan de vorige jaren. Voor komend schooljaar wordt de ouderbijdrage 

verlaagd en zal er goed gekeken worden waar nieuwe acties nodig zijn. Getracht wordt de 

ouderbijdrage te verdelen over meer ouders, door nadrukkelijker te profileren wat ouders terug 

krijgen voor de betaalde ouderbijdrage en door de mogelijkheid van automatische incasso. 

  

De MR heeft ingestemd op het voorstel van de schooldirecteur om de kwaliteit te verbeteren van 

de tussenschoolse opvang door het structureel aanbieden van sportactiviteiten en meer structuur. De 

MR heeft ingestemd met een verhoging van de overblijfkosten.  

  



 

 

De MR heeft op voorhand ingestemd met de schoolgids 2017-2018 met de toezegging dat er 

informatie wordt opgenomen over de werkwijze docenten qua management en specialisatie en 

informatie over mogelijkheden van ICT-onderwijs en gebruik van Ipads.  

  

De MR heeft gevraagd, alvorens in te stemmen met het formatieplan, om een overzicht van de 

formatie waaruit blijkt in Fte waar de formatie aan wordt uitgegeven. 

  

De MR heeft geadviseerd om over te gaan tot de aanstelling van een parttime adjunct directeur. 

Deze functie is in april 2017 vacant gesteld en zal na een positief advies van de MR in het nieuwe 

schooljaar vervuld zijn. MR heeft ingestemd met het benoemen van Xander  Damen tot adjunct 

directeur.  

  

De MR heeft de directeur geadviseerd niet akkoord te gaan met het instellen van kiss en ride 

zones aan de voorkant van de school omdat dit de verkeersveiligheid niet ten goede zal komen. Wel 

heeft de MR gevraagd op het Luchtenburgplein tot een oplossing te komen omdat de doorgang 

permanent wordt geblokkeerd door verkeerd geparkeerde auto op het voetpad aan de huiszijde 

waardoor kinderen gedwongen worden via de weg de school te bereiken. 

  

De MR heeft vastgesteld dat er na grondige analyse er met inzet verbeterplannen zijn gemaakt om 

de CITO-scores van de kinderen te verbeteren. 

  

De oudergeleding heeft gevraagd voor 2017-2018 prioriteit te geven aan Ouderbetrokkenheid en 

onderzoek en uitvoering ICT-mogelijkheden in het onderwijs. Communicatie met de ouders is 

daarbij een punt van belang. 

  

  

Rooster van aftreden 

  

In het afgelopen schooljaar heeft Cindy Sanders als ouder besloten in haar tweede termijn te 

stoppen met de MR. Hiervoor is tussentijds een verkiezing geweest waarvoor twee kandidaten zich 

hebben opgegeven. Akim Wildemans is door de ouders gekozen om in de MR zitting te nemen. Hij 

is gestart op 25 januari 2017. 

De MR heeft een schema opgesteld met tussentijdse aftreding. Hierdoor gaat niet alle kennis en 

ervaring verloren bij het aantreden van nieuwe leden. 

  

 
  

Verkiezing 

 

In 2018 zal er een verkiezing plaatsvinden waarbij Carlo Reeser zal aftreden en er een nieuwe ouder 

in de MR kan plaats nemen.  

 

  



 

 

  

  


