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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) 

Gemma Swiers Sellmeijer Voorzitter   September 2020 

Judith Baggen    September 2019 

Chris Streuper    September 2020 

    

    

Personeelsgeleding    

Naam Functie Leerkracht groep Zitting in MR sinds 

      (herkozen per) 

Jacky van der Velde  Secretaris 8  September 2019 

Daphne Nelis   5  September 2021 

Graciella Ter Bruggen   1/2  Maart 2022 

 

4 Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR twaalf 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. 
 

De officieel ingeplande zeven vergaderingen (incl. thema-avond) waren; 

14 september 2021 
3 november thema-avond 2021 

16 november 2021 
18 januari 2022 

16 maart 2022 

10 mei is verschoven naar 17 mei 2022 
28 juni 2022  
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Er zijn vijf extra vergaderingen ingepland op de volgende data: 

27 oktober 2021 
14 december 2021 

21 december 2021 
10 maart 2022 

28 maart 2022 

 
Bijzondere omstandigheden door Corona 

Vanwege corona is de school een week voor de kerstvakantie dichtgegaan. De besluitvorming 

heeft bovenschools plaatsgevonden in samenspraak met de GMR en MR. De school is na de 
kerstvakantie weer opengegaan.  

 

5 Communicatie 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel bijgewoond 
worden. Ouders en personeel kunnen bij de MR-leden aangeven dat zij bij de vergadering 

aanwezig zullen zijn. De agenda is niet van tevoren publiek gemaakt maar was opvraagbaar bij 

leden van de MR. 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 2022-2023 

 
6.2 Schoolgids 

Na input van de MR en de leerkrachten wordt de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 

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. Om de 
zichtbaarheid van de MR te vergroten, stellen de MR-leden zich voor in de nieuwsbrief van 

school. De MR is makkelijk te vinden op de website van de school. 

 
6.6 Cursus 

De leden van de MR en de directie hebben op woensdag 22 juni 2022 de cursus MR Effectief 
gevolgd. De nieuwe MR-leden voor komend schooljaar hebben hieraan deelgenomen. 

 

6.7     Benoemings Advies Commissie 
n.v.t. 

 
6.8  BSO en TSO 
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De Zuidwester en OpStoom werken nauw samen. De directie overlegt één keer in de zes weken 

met Op Stoom.  
 

 
TSO-tarieven 

De TSO-tarieven zijn verhoogd. Er is geen contract gevonden over afspraken tussen Op Stoom 

en de Zuidwester met betrekking tot de TSO. Volgens de VOO zou de MR van de Zuidwester 
inspraak moeten hebben over de tarieven van de TSO. Het advies van de MR is dat de 

Zuidwester nieuwe contracten op gaat stellen en dat afspraken op papier worden gezet. Er is dit 

schooljaar geen overleg geweest tussen Op Stoom en de MR. 
 

6.9     Thema-avond 
De MR heeft voor de ouders een thema-avond georganiseerd op woensdag 2 november 2021 

van 19.00 tot 21.45 uur, met als thema: Ontdek het talent in het temperament van je kind. 

Vanwege corona konden er maximaal 100 ouders fysiek op school komen en de overige ouders 
konden de lezing online via Teams volgen. De thema-avond was succesvol, maar in overleg met 

MR-leden is er besloten dat dit geen activiteit voor de MR is. Er is aan de directie geadviseerd 
om een gezamenlijke thema-avond met de OV, MR, directie en het schoolteam te organiseren. 
 

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.  
 
6.11 Verbouwing 

In de zomervakantie zal de verbouwing starten. Het speellokaal wordt omgebouwd naar een 
lokaal en een magazijn. Op deze manier komen alle kleutergroepen bij elkaar. De groep 7 in de 

oudbouw zal een lerarenkamer worden en groep 7 verplaatst naar de nieuwbouw. De groepen 7 

zitten dan ook naast elkaar in de nieuwbouw. In oktober wordt er gestart met het plaatsen van 
de ventilatiesystemen. De MR heeft met deze plannen ingestemd. 

 
6.12 Meubels 

In de eerste week van de zomervakantie krijgen de groepen 3 t/m 8 nieuwe meubels. Er is ook 

nieuwe meubels voor de gang besteld. Op de laatste schooldag worden alle meubels opgehaald 
en afgevoerd. De leerlingen zouden op deze vrijdag om 12.00 uur uit zijn. Om het afvoeren van 

de meubels op een veilige manier te laten verlopen, heeft de directie gevraagd om de leerlingen 
eerder vrij te geven. De laatste schooldag zal dan donderdag 14 juli zijn. De MR heeft met dit 

voorstel ingestemd. 

 
6.13 Rekenmethode Wereld In Getallen 5 

De nieuwe rekenmethode is in alle klassen geïmplementeerd. Vorig schooljaar is besloten om tot 

groep 5 op papier te werken. Vanaf groep 6 wordt er digitaal met de IPad gewerkt, omdat er 
met de software beter gedifferentieerd kan worden. De software past zich aan het niveau van de 

leerling aan. De leerkrachten vinden het van belang dat kinderen ook op papier blijven werken, 
dus gebruik te blijven maken van een rekenschrift en/of wisbordje. De rekenmethode wordt aan 

het eind van het schooljaar met alle leerkrachten geëvalueerd.  

 
6.14 Noodplan corona 

De directie heeft een noodplan geschreven hoe met coronabesmettingen om te gaan. In dit 
noodplan staat onder andere beschreven hoe er met de beschikbaarheid van ambulant personeel 

wordt omgegaan. Er is afgesproken om het noodplan tussentijds met elkaar te evalueren en te 

kijken of de maatregelen nog voldoende zijn en eventueel aangepast moeten worden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan vakken op het schoolplein. Het belang van de kinderen staat voorop en 

er is hier echt goed naar gekeken bij het bepalen van de maatregelen. Dit samen met de RIVM-
richtlijnen. Het plan zal besproken worden met de MR.  

 

6.15 NPO-gelden 
De NPO-gelden zijn bestemd voor de drie pijlers van school. De MR heeft vragen gesteld over 

mogelijke achterstanden die leerlingen in coronatijd opgelopen zouden kunnen hebben en de 
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besteding van de NPO-gelden. De school heeft naar alle gegevens van de leerlingen bekeken. De 

leerlingen van de Zuidwester scoren over de gehele linie goed (van macro naar micro). Er is 
onder andere gekeken naar de cito-scores, methodetoetsen en de thuissituatie van de 

leerlingen. De school heeft nauw contact gehad met ouders en kinderen in de coronatijd. 
Kinderen die wel extra boost nodig hebben op didactisch vlak waren al in zicht en worden al 

geholpen door school en waar nodig ook door andere instanties. 

 
Uitgangspunt bij de besteding van de NPO-gelden is dat alles ten goede moet komen aan het 

onderwijs van de kinderen. Er is een directe koppeling binnen de drie pijlers. 

 
6.16 Zorgbeleid Zuidwester 

Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is ontvangen door de MR. Er is nog geen instemming 
geweest. Dit punt wordt meegenomen naar volgend schooljaar en is in de jaarplanning van de 

MR opgenomen. 

 
6.17 MR Reglement 

Een update van het MR reglement is van tevoren gedeeld door directie met de MR. De MR stemt 
goed de jaarplanning en de vergaderdata af met de tijd die directie nodig heeft om door het jaar 

heen de in te stemmen of te adviseren stukken op tijd te kunnen leveren. MR heeft ingestemd 

met zes personen; drie oudergeleding en drie van de leerkrachtengeleding. 
 

6.18 Tijd voor eten/drinken  

In de leerlingenraad hebben de kinderen het gehad over de tijd voor het eten en drinken. 
Kinderen hebben aangegeven dat ze te weinig tijd hebben om hun eten en drinken op te krijgen. 

De onderbouw heeft voldoende tijd om te eten en drinken. De bovenbouw heeft iets minder tijd. 
Dit is besproken met de medewerkers van Op Stoom en zij geven aan dat zij slechte ervaringen 

hebben met een ‘extra eetklasje’ voor extra tijd. Wanneer er nog iets over is, krijgen kinderen 

van de TSO extra tijd om het buiten nog even rustig door te eten.  
 

6.19 Ingebrachte onderwerpen vanuit de ouders/oudergeleding 
 

Traktatie verjaardagen kinderen 

Ouders hebben aangegeven dat sommige kinderen hele grote traktaties hebben of cadeaus 
geven als zij jarig zijn. Het team heeft een nieuw beleid omtrent trakteren ingezet. 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld en het voorstel vanuit de 
oudergeleding is om deze informatie via Social Schools te versturen, omdat deze berichten beter 

gelezen worden. 

 
Douchen + verplichtingen 

De oudergeleding van de MR heeft aan de leerkrachtengeleding en directie gevraagd om het 

beleid omtrent het douchen na gym te bespreken. Het beleid is intern besproken en er zijn 
andere afspraken gemaakt. Vanaf volgend schooljaar is douchen na de gymles niet meer 

verplicht. Wel wordt ouders geadviseerd om vooral kinderen in de bovenbouw een washandje en 
deodorant mee te geven om zichzelf na de gymles op te kunnen frissen als de kinderen zelf 

besluiten om niet te douchen. De douches worden dagelijks schoolgemaakt. De directie heeft het 

nieuwe beleid met de ouders gecommuniceerd.  
 

Klassendienst: waarom eigenlijk? 
Deze vraag kwam uit de oudergeleding vanuit de MR. De leerkrachtengeleding heeft het doel en 

nut van klassendienst met elkaar besproken en besloten dat de klassendienst meerderde doelen 

heeft. Iedere leerkracht vult dit ook op zijn/haar eigen manier in. 
 
 

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. De MR heeft voor volgend jaar 

een jaarplanning opgesteld zodat de samenwerking en informatiestromen goed en op tijd 
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verlopen. We hebben de cursus MR Effectief aangevraagd en gevolgd om dit volgend schooljaar 

beter te laten verlopen. 

  

8 Contacten met overige 
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 2022 een jaarplanning op met de onderwerpen die op de 
vergaderingen in het nieuwe schooljaar aan de orde komen. 

 

Juli 2022 
 

Namens de medezeggenschapsraad van OBS De Zuidwester 
 

Secretaris van de MR 

 
Jacky van der Velde 


