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INLEIDING 
Het MR jaarverslag is een naslagwerk bedoeld voor ouders en leerkrachten. Met dit  jaarverslag 
legt de MR haar verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn naar aanleiding van dit MR jaarverslag, kunt u zich richten tot één van de MR 
leden of via het mailadres mrsecretariaat@hotmail.nl.  

1. ALGEMEEN 

a. Doel MR jaarverslag 

Het doel van een MR jaarverslag is de ouders en/of begeleiders en teamleden op de hoogte 
stellen van de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Waar heeft de MR mee ingestemd, 
wat zijn onderwerpen waar de MR adviezen over gegeven heeft en welke opvallendheden heeft de 
MR aangekaart bij de directie. Het MR jaarverslag zal, na vaststelling door de MR, tijdens de 
zakelijke ouderavond uitgedeeld worden en vervolgens ter inzage geplaatst worden op de website 
van de school.  

b. Samenstelling Medezeggenschapsraad 2016-2017 

De Medezeggenschapsraad van het schooljaar 2016-2017 bestond uit: 
 
Peter Koops, ouder, voorzitter 
Yvonne van der Leij, ouder, secretaris 
Bart Pronker, ouder, tevens afvaardiging GMR 
Michiel Smit, ouder 
Jerney Veenstra, ouder 
 
Lucinda Klasen, leerkracht 
Chantal Wilting, leerkracht 
Henri Hooge, leerkracht 
Joko Potze, leerkracht 
Karin Sobel, leerkracht 

c. Vergaderingen MR 2016-2017 

In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 9x vergaderd. De vergaderingen zijn voorgezeten door 
de voorzitter Peter Koops.      

De verslagen van de vergaderingen zijn per vergadering door een van de leden opgesteld en in 
iedere opvolgende vergadering vastgesteld door de MR. Na iedere vergadering is er een korte 
update van de besproken onderwerpen geplaatst in het Basculenieuws. De vastgestelde verslagen 
zijn gepubliceerd op de website van de school. 

Jacqueline Grupstra heeft vanuit de directie de MR de vergaderingen bijgewoond als 
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.   
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2. COMMUNICATIE  

a. Communicatie tussen MR en achterban (personeel en ouders) 

In het achterliggende schooljaar heeft de MR het Basculenieuws en de website van de school 
ingezet om zowel de ouders en het team te informeren over de onderwerpen waar de MR mee 
bezig is.  

In het Basculenieuws is zoveel mogelijk na iedere MR vergadering een update geplaatst met de 
belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod zijn gekomen.  

Na vaststelling van de notulen, zijn deze geplaatst op de website. Ook zijn beleidsterreinen waar 
de MR een verantwoordelijkheid voor heeft, geplaatst op de website.  

Vragen of opmerkingen die gesteld zijn door ouders via de MR mailbox en/of mondeling via de MR 
leden zijn in de eerstvolgende MR vergadering behandeld. Vervolgens is er schriftelijk een 
antwoord gegeven op de vraag.  

Tot slot informeert de MR tijdens de zakelijke ouderavond haar achterban en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 

b. Samenwerking en Communicatie tussen Medezeggenschapsraad en Ouderraad 

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad houden elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten 
en van de ontwikkelingen in en om de school. Een afvaardiging van de MR heeft een keer in het 
schooljaar 2016-2017 een overleg gehad met een afvaardiging van de Ouderraad.  

De zakelijke ouderavond in november 2016 is door de OR en MR samen voorbereid. Tijdens de 
voorbereiding is de rolverdeling gemaakt en zijn de onderwerpen voor de zakelijke ouderavond 
doorgenomen.  

3. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)  

De GMR heeft in het schooljaar 2016-2017 6 keer vergaderd in de nieuwe samenstelling. De GMR 
wordt gevormd door 16 ouders en 16 personeelsleden van de aangesloten scholen binnen het 
Openbaar Basisonderwijs Emmen. Obs de Bascule wordt formeel vertegenwoordigd door Lucinda 
Klasen. In de praktijk zijn de vergaderingen om-en-om door verschillende MR-leden uit de 
personeelsgeleding bijgewoond. 

Onderstaand worden onderwerpen van de GMR genoemd waar de GMR haar instemmingsrecht, 
adviesrecht en informatierecht toegepast heeft. 

De GMR heeft ingestemd met:  
- Bestuursbegroting 2017	
- Bestuursformatieplan  (personeelsgeleding)	
- Vakantieplanning 2017-2018	

De GMR is geïnformeerd over het bestuurlijk jaarverslag, alsmede het bestuurs- en financieel 
jaarverslag van het Openbaar Onderwijs van de gemeente Emmen.	
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4. MR ACTIVITEITEN 2016-2017 

Hieronder volgt de uiteenzetting van de verschillende onderwerpen waar de MR het schooljaar 
2016-2017 mee bezig is geweest.  

a. Instemmingsrecht MR 

De MR (personeels- en/of oudergeleding) heeft in het schooljaar 2016-2017 ingestemd met of 
advies gegeven over:	

- Schooljaarplan 2016-2017  
- Schooljaarverslag 2015-2016 
- Schoolbegroting 2017 
- Personeelsformatieplan 2017-2018 

Meer informatie over deze onderwerpen kan de lezer vinden in de bijbehorende notulen via de 
website van de school, onder het tabblad MR. 

b. Cursus MR 

De MR heeft met 2 leden de basiscursus gevolgd van het VOO in december 2016.  

c. Herstructurering 

De herstructurering van het openbaar onderwijs in Emmen middels clusters is door de MR 
positief geëvalueerd. Er zijn twee keer gezamenlijke overleggen geweest tussen de MR-en van de 
3 scholen in ons cluster. In 2017/2018 wordt verder gekeken op welke wijze de MR-en kunnen 
samenwerken. 

d. Organisatie GMR 

Binnen de GMR wordt gekeken naar de wijze waarop het nu georganiseerd is. Er zijn voorstellen 
gedaan om bv niet per school, maar per cluster een afvaardiging naar de GMR te laten gaan. Een 
deel van de MR leden heeft diverse bijeenkomsten bijgewoond om geïnformeerd te worden en 
mee te denken over de beste invulling. In schooljaar 2017-2018 wordt hier een beslissing over 
genomen. 

 


