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Jaarverslag 2017-2018 Medezeggenschapsraad obs de Feniks 
Een school waar je je vleugels kunt uitslaan 

 

 

Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van obs de Feniks van het 
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.  
 
Wat doet de MR?  
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 en vernieuwingen in het onderwijs, 
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en 
raadpleging van ouders in het onderwijs.  
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en 
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 
instemming bekent 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.  
 
Samenstelling  
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van obs de Feniks 
bestaat uit zes personen. Drie ouders en drie personeelsleden.  
Het afgelopen schooljaar waren dit: 

Oudergeleding: 
-Gerdien Kikstra: voorzitter 
- Evelyn Kuiper: secretaris (tevens afgevaardigde in de GMR) 
- Marcel van den Berg 
 
Personeelsgeleding 
Tea Jaarsma 
Petra van Dijk 
Dick van der Bij 
 
 
De MR is zes keer bijeen geweest.  
De agenda werd opgesteld in overleg tussen de voorzitter, de secretaris en de directeur van de 
school.  
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• Onderwerpen                                                                                                                                                             

De MR behandelde  zowel jaarlijks terugkerende punten als eenmalige onderwerpen. Jaarlijks 
terugkerende punten zijn o.a. formatieoverzicht, begroting en schoolgids.  
 
Hieronder worden de belangrijkste punten genoemd die dit schooljaar  in de MR aan de orde zijn 
geweest. 
 
Overleg met de Oudercommissie 
Dit jaar heeft er weer een overleg met de oudercommissie plaatsgevonden. Beide partijen ervaren 
dit als erg prettig. Doel is kennismaken, wat kunnen we voor elkaar betekenen en plannen voor het 
schooljaar betekenen. Voor het eerst is het afsluitend  etentje gezamenlijk gevierd. Dit is heel goed 
bevallen. 
 
Groepen 8 
De MR heeft meegedacht qua proces wat betreft de groep 8 leerlingen (leerlingen die in het 
schooljaar 2018/2019 in groep 8 zitten). De school had een groep 7 en een groep 7/8. Met het 
vertrek van groep 8 zouden er bijna 40 groep 8 leerlingen overblijven. Teveel om één klas van te 
maken. Met financiële steun van het stafbureau is het mogelijk geworden twee groepen 8 te gaan 
draaien in het schooljaar 2018/2019. De MR is hier erg blij mee. 
 
Privacywet 
We hebben stil gestaan bij de nieuwe privacywet en besproken hoe de school dit oppakt. 
 
Veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan is besproken en dan met name het deel voor de school. De MR heeft een 
preventiemedewerker benoemd. 
 
Zichtbaarder voor ouders 
We hebben uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. De MR blijft voor veel ouders een overleggroep 
waar minder affiniteit mee is. We hebben afgesproken dat we dit in het nieuwe schooljaar verder 
oppakken. Een idee is het ophalen van thema’s die ouders graag eens aan de orde willen hebben. De 
oudercommissie kan hierbij ook een rol hebben. 
 
Tot slot zijn agendapunten geweest: de werkdruk middelen van het Rijk, schoolondersteuningsprofiel 
passend onderwijs, jaarplan, en de margedagen. 

• Slotopmerking 

De MR heeft  haar steentje bijgedragen door advies te geven en kritisch mee te denken. Alle 
vergaderingen zijn op een prettige en constructieve manier verlopen. 
 
Dit verslag werd vastgesteld door de MR op  17 oktober 2018 
 
MR obs de Feniks 


