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1 Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (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 in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een 

lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school en de 
manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om 
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening 

geven, instemming betekent 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, 
schooltijden 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. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. 

 

 

2 Wat is het doel van een MR-jaarverslag 
Artikel 19 van de Wet op Medezeggenschapsraden legt aan elke MR de plicht op om jaarlijks een 
verslag uit te brengen. 

Het voornaamste doel van het jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de wijze waarop 

de Medezeggenschapsraad (MR) in de achterliggende periode gefunctioneerd heeft. Daarnaast 
kan het jaarverslag een goed middel zijn om de achterban beter bij het MR-werk te betrekken.  

Door het werk van de MR kritisch te volgen kunnen wij ons beter inzetten voor onze school. Wij 

wensen u veel leesplezier.  
 

 

3 Wie heeft er zitting in de MR 

Oudergeleding    

Naam Functie Deelnemer aan Zitting in MR sinds 

      (herkozen per) 

Marlies Timmers Voorzitter   september 2016 

Judith Baggen    september 2019 

Gemma Swiers Sellmeijer    september 2020 

Chris Streuper    september 2020 

    

    

Personeelsgeleding    

Naam Functie Leerkracht groep Zitting in MR sinds 

      (herkozen per) 

Natascha van Ommeren  Secretaris 4  september 2019 

Jacky vd Velde   8  september 2019 

Esther van Veen   5  september 2019 

Lieke Timmerman   1/2  september 2020 

Er hebben verkiezingen plaatsgevonden. 

 

4 Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR 7 keer vergaderd. Wanneer dit wenselijk was, is de 

directie, in de persoon van Femke Nijbroek of Sharon Rijnbeek, aangeschoven om toelichting te 
geven over verschillende onderwerpen, of te overleggen. 

Vergaderdata: 

10 september 2020  17 maart 2021           

 3 november 2020  20 april 2021 

 20 januari 2021  27 mei 2021 
     22 juni 2021 
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Bijzondere omstandigheden door Corona 

Vanwege Corona is de school van woensdag 16 december 2020 tm vrijdag 5 februari volledig 
gesloten geweest. De besluitvorming vond bovenschools plaats in samenspraak met de GMR. 

De MR werd op de hoogte gehouden dmv nieuwsbrieven en heeft waar nodig geadviseerd.      

Op maandag 8 februari ging de school weer open. 

 
5 Communicatie 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel bijgewoond 

worden. De agenda is niet van tevoren publiek gemaakt maar was opvraagbaar bij leden van de 
MR. Wel werden de belangrijkste onderwerpen per vergadering bekend gemaakt via de 

nieuwsbrief van school. De notulen van de MR-vergaderingen zijn, nadat deze waren vastgesteld 
in de volgende vergadering, gepubliceerd op de website van de school. Het jaarverslag wordt op 

de website van de school gepubliceerd.  

U kunt contact met ons opnemen op het schoolplein en via email mr@zuidwester.com 
 

 

6 Wat is er in de verslagperiode besproken en wat was het 
resultaat? 

Wat er de afgelopen periode besproken is, is uitgebreid te lezen in de notulen van onze 
vergaderingen. De notulen van de vergaderingen staan op onze website. Op deze site staat 

tevens het jaarverslag van de medezeggenschapsraad. 
 

Onderwerpen die onder andere besproken zijn: 

6.1 Formatie/ groepsverdeling 
De MR adviseert m.b.t. het formatieplan voor het schooljaar 2021-2022. 

 

6.2 Schoolgids 
Na input van de MR en de leerkrachten wordt de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 

vastgesteld. 
 

6.3 Schoolbegroting/schoolbudget 

De directeur geeft de MR uitleg over de begroting. 
 

6.4      Staking leerkrachten 
Leerkrachten hebben het recht om het werk neer te leggen. De Zuidwester is dit schooljaar niet 

dicht gegaan. 

 
6.5     Zichtbaarheid MR 

De MR heeft deze periode geregeld gesproken over de zichtbaarheid van de MR. 

 
6.6 Cursus 

De nieuwe leden van de MR hebben in november 2020, samen met MR leden van enkele andere 
scholen, een Start cursus gevolgd over de Medezeggenschapsraad. 

 

6.7     Benoemings Advies Commissie 
n.v.t. 

 
6.8  BSO en TSO 

De Zuidwester en OpStoom werken nauw samen. Ook is er geregeld overleg met directie en een 

MR lid.  
 

 
6.9     Thema avond 

De MR heeft voor de ouders een online-thema-avond georganiseerd op woensdag 10 maart van 

20h30- 22h30, met als thema: Het belang van buiten spelen voor je brein. Verzorgd door Jantje 
Beton en gegeven door Erik Scherder. 
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6.10 Taakbeleid 

De personeelsgeleding van de MR heeft met de directie het werkverdelingsplan doorgenomen. 
Regel is dat twee teamleden, samen met de directie, de taakuren verdelen.  
 

 

7 Heeft de MR telkens tijdig en voldoende informatie ontvangen? 
De MR heeft voldoende informatie ontvangen. Van tevoren is bekend welke onderwerpen 
wanneer besproken worden. Op deze manier kunnen we ons voorbereiden zodat wij als MR onze 

advisering naar de directie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 
 

 

8 Contacten met overigen 
De MR ontvangt de nieuwsbrief van de GMR. De GMR is de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

 

 

9 Is er geheimhouding opgelegd? 
Het kan voorkomen dat de directie de MR vertrouwelijk informeert. Vertrouwelijk informeren is 
niet hetzelfde als het opleggen van een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijk informeren komt 

onder andere voor als de MR vooraf wordt geïnformeerd over bijvoorbeeld personeelsmutaties. 

Het is in die gevallen gebruikelijk dat MR-leden die informatie stilhouden totdat de directie via de 
‘Socialschools’ (of op andere wijze) de ouders heeft geïnformeerd. 

 
Het is dit jaar niet voorgekomen dat aan MR-leden, in andere gevallen dan als hiervoor 

genoemd, een geheimhoudingsplicht kregen opgelegd. 

 
 

10 Plannen voor het komend jaar 
De MR stelt in september 2021 een jaarplanning op met de onderwerpen die op de 

vergaderingen in het nieuwe schooljaar aan de orde komen. 
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