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Jaarverslag MR Jan Thiesschool  
       schooljaar 2015-2016 
 

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is 
eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om onze school. Het 
bestuur wordt vertegenwoordigd door de directie. Over belangrijke zaken 
is er overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in 
het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen. In dit jaarverslag wordt op een beknopte 
wijze beschreven waarmee de MR zich het afgelopen schooljaar heeft bezig gehouden. 

 

Wat doet de MR? 

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals, o.a. het schooljaarplan, het 

schooljaarverslag, de begroting van de school, ouderbetrokkenheid en het overblijven. 

 

Samenstelling MR:  

Onze MR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. De leerkrachten vormen de 

personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. Afhankelijk van het onderwerp heeft een geleding 

advies- of instemmingsrecht. 

 

Oudergeleding: 

Sandra van Rossem (Voorzitter, GMR& DB GMR) 

Bastiaan Kooij (penningmeester) 

Marcel Moerman 
Jack Paas  
 

Personeelsgeleding: 

Sinette Fehrman 

Judith Wijbenga (Secretaris & GMR) 

Hilde Hendriks 

Marianne Verdiesen 

 

Notulist: 

Anja Rothschaidt is vaste notulist van de MR. 

 

Vergaderdata:  

23 september 2015 

7 december 2015 

18 januari 2016 

30 maart 2016 

20 juni 2016 

 

 



2 
 

Hoe werkt onze MR? 

De MR komt 5 tot 6 maal bij elkaar om te vergaderen. Verslagen van vergaderingen vindt u op de 

website. Hier vindt u tevens het MR-reglement. Hierin is nauwkeurig omschreven wat de MR doet. In de 

jaarplanning kunt u lezen welke onderwerpen worden besproken. 

Communicatie doen we via de notulen op de website en via het maandbulletin. Er is contact met de 

oudervereniging.  

Natuurlijk kunt u, als achterban, ons aanspreken over zaken die u opvallen.  

Uw vragen en suggesties zijn van harte welkom! 

De MR beschikt over een eigen e-mailadres: mr.janthies@primah.org. Op de website staat ook de link 

hoe u ons kunt bereiken. 

 

Behandelde onderwerpen:  

 

Verkiezingen 

Er hebben verkiezingen plaatsgevonden bij de oudergeleding van de MR. Drie van de vier leden waren 

herkiesbaar en aftredend.  Door de verkiezingen hebben twee nieuwe leden zitting in de MR gekregen. 

 

Overblijven  

De penningmeester van het overblijven is het afgelopen schooljaar twee keer aangeschoven bij de MR. 

Hij heeft een toelichting gegeven op de jaarstukken en op de begroting. De oudergeleding heeft met 

beide documenten ingestemd. 

 

Vaststellen schoolgids 2015-2016 

Door de MR is ingestemd met de schoolgids 2015-2016 

 

Vaststellen schooljaarplan 2015-2016 

Door de MR is ingestemd met het schooljaarplan 2016-2016. 

 

Vaststellen schooljaarverslag 2014-2015 

Door de MR is ingestemd met het schooljaarverslag 2014-2015. 

 

Stichting Financiën obs Jan Thies 

De MR heeft decharge verleend aan de Stichting Financiën obs Jan Thies voor schooljaar 2014-2015. 

 

Jaarrekening 2015 en begroting MR 2016 

De penningmeester van de MR presenteerde de jaarrekening 2015 en de begroting 2016. Er is ingestemd 
met de jaarrekening en de begroting 
De MR heeft een bijdrage geleverd in de kosten van DigiDuif (het communicatiemiddel voor ouders) en 
de 12 leden van de Kinderraad net als vorig schooljaar voorzien van een map en pen. 
 
Huishoudelijk reglement / aanvulling  
Er is een “aanvulling verkiezingsprocedure” gemaakt bij het huishoudelijk reglement. De MR heeft 
hiermee ingestemd. 

mailto:mr.janthies@primah.org
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Tevredenheidspeilingen 
De MR is geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie actieplan n.a.v. tevredenheidspeilingen.  
Door team en directie is aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen op het 
gebied van preventief handelen, groepsdynamiek en contact met school. Tevens zijn er tijdens een 
tweetal spreekavonden informatierondes gehouden over de wijze waarop de gegeven van het CITO 
leerlingevolgsysteem geïnterpreteerd kan worden. 
 
Verkeerssituatie 
Door de MR is in samenwerking met de OV, de verkeersouders en de directie bij de gemeente aandacht 
gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de school. De verkeerssituatie rondom school was een 
regelmatig terugkerend agendapunt. 
 
Informatie schooljaar 2016-2017 
De MR is geïnformeerd over de formatie waar school het komende schooljaar recht op heeft, over 
planning van de voorbereiding van het nieuwe schooljaar, de groepsverdeling en groepsbezetting, de 
procedure samenstelling groepen 3 en de personele bezetting. Daarnaast heeft de MR ingestemd om de 
huidige werkwijze voor aanmelding GVO te handhaven evenals de schoolgids voor het schooljaar 2016-
2017. 
 
Scholingsplan 2015 - 2016 
De personeelsgeleding heeft ingestemd met het scholingsplan. 
 
 
En verder: 

 werd de MR regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling in de zoektocht naar een 

nieuwe methodiek / methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek).  

 was ouderbetrokkenheid een agendapunt waarbij algemene communicatie tussen school en ouders, 

persoonlijk contact, ouderhulp en berichtgeving uit de klas mooie gespreksonderwerpen waren.  

 is ingestemd met het vakantierooster 2016-2017. 

 werden zaken uit de GMR gedeeld met de MR. 

 is de oudergeleding van de MR betrokken geweest bij het inspectiebezoek 

 werden de voorlopige resultaten van het inspectiebezoek met de MR gedeeld 

 

Tot slot 
We kijken terug op een prettig medezeggenschapsjaar! 


