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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2019/2020. In vele zaken heeft de MR haar rol 
gespeeld. Een rol die bestaat uit het - waar nodig  en gewenst - meedenken, -praten 
en -beslissen. Tot onze voldoening kunnen we constateren dat aan het werk van de 
MR recht gedaan wordt.  In dit verslag vindt u een neerslag van onze werkzaamheden 
gedurende het afgelopen jaar. 
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1. Inleiding. 

 
Wij zien het jaarverslag als een belangrijk communicatiemiddel met de mensen voor 
wie wij werken. Het verslag geeft aan wie wij zijn, wat wij doen en wat onze 
voornemens zijn voor het volgende verslagjaar. Het verslag geeft inzicht in ons 
functioneren. Graag willen wij met dit verslag verantwoording afleggen over onze 
werkzaamheden gedurende het jaar 2019/2020.  
 
Na deze inleiding beschrijven wij in hoofdstuk 2 in algemene zin wat de MR precies is, 
wat de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) inhoudt en de werkwijze van de MR. 
De personele samenstelling aan het begin en het einde van 2019/2020 en de functie- 
en taakverdeling worden in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 
doelstellingen en langs welke weg wij die denken te bereiken. In hoofdstuk 5 komen in 
grote lijnen de onderwerpen aan de orde die we hebben behandeld en over welke 
zaken wij onze rechten op instemming, advies en informatie hebben uitgeoefend. 
 
Tenslotte blikken wij in hoofdstuk 7 kort terug op het afgelopen jaar. 
 
Het jaarverslag wordt door ons op 19-01-21 besproken en vastgesteld. Het wordt 
toegezonden aan de algemeen bestuurder van onze stichting en de schoolleiding. 
Voor personeel en ouders ligt het verslag ter inzage bij de MR- en bij de directie. 
Evenals vorig jaar kunnen belangstellende ouders het jaarverslag per email 
ontvangen, als zij dit bij de secretaris kenbaar maken.  
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2. De Medezeggenschapsraad. 
 
De medezeggenschapsraad: wat is dat precies? 
De MR in onze school bestaat uit 6 personen (3 ouders en 3 teamleden) door de 
achterban gekozen of in functie benoemd. De MR bestaat uit twee geledingen: het 
personeelsdeel, (P)MR, en het ouderdeel, (O)MR. De MR komt op voor de belangen 
van het personeel, de ouders en uiteraard de kinderen. Wat doet de MR dan? Voor u 
soms zichtbare, maar vaak ook onzichtbare zaken vormen samen het werkterrein van 
de MR. 
 
De MR: 

• beslist mede over belangrijke zaken. Hierbij moet u denken aan: 

• het schoolplan; 

• het schoolformatieplan; 

• de schoolgids; 

• SOP (schoolondersteuningsprofiel door Ib-er en directie) 

• de aanschaf van leermethoden; 

• de schooltijden; 

• zaken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn; 

• via de Gemeenschappelijke MR het personeelsbeleid; 

• via de Gemeenschappelijke MR de vakantieregeling; 

• adviseert bij belangrijke besluiten over de schoolorganisatie; 

• luistert naar de reacties en de problemen van de achterban om daarna over de 
problematiek een goed oordeel te kunnen geven; 

• krijgt veel informatie om op de hoogte te zijn en te blijven van alle veranderingen en 
ontwikkelingen in de school- en verenigingsorganisatie; 

• maakt de wensen van de achterban kenbaar aan de schoolleiding en/of het bestuur. 
 
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) . 
De WMO geeft de MR een aantal rechten. Een van de WMO afgeleid en belangrijk 
werkdocument is het MR reglement. Dit reglement biedt ons hulp bij alles wat wij 
ondernemen. Kort samengevat hebben wij hierdoor: 

• inzicht in de werkwijze en samenstelling van de MR; 

• recht op overleg met de schoolleiding en/of bestuur; 

• adviesrecht en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten op allerlei gebieden; 

• initiatiefrecht over zaken waarvan wij vinden dat deze binnen de school veranderd 
moeten worden; 

• recht op het ontvangen van informatie over zaken die binnen de school spelen. 
 
De belangrijkste rechten die  de MR door de WMO zijn toegekend, zijn verwoord in de 
artikelen 25 en 26 van het MR-reglement. In deze artikelen wordt respectievelijk het 
advies- en het instemmingsrecht geregeld. Het reglement kent aan de (P)MR en de 
(O)MR (= ouderdeel van de MR) verschillende rechten toe. In artikel 28 staat verwoord 
over welke zaken de (O)MR instemmingsrecht heeft en in artikel 29 is dat verwoord 
voor de (P)MR (= personeelsdeel van de MR). Tegelijkertijd geldt dat het deel van de 
MR dat geen instemmingsrecht heeft op dit punt adviesrecht kan doen gelden.  
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Stichting Quadraten  is een Stichting met 35 scholen voor christelijk en openbaar 
primair onderwijs waaronder enkele samenwerkingsscholen in de 
regio Westerkwartier en Noordenveld. De GMR zorgt voor de medezeggenschap dat 
een bovenschools karakter heeft en dat voor alle scholen geldt. Te denken valt hierbij 
aan personeelsbeleid, vakantieregeling, bestuursformatieplan, sponsoring beleid, 
zorgplan, klachtenregeling,  bso e.d.  
 
Op 1-01-2018 is de fusie tussen Pentaprimair en Westerwijs definitief en gaan ze 
verder onder de stichting Quadraten. Bij deze stichting zijn de scholen aangesloten. 
 
Werkwijze. 
De MR bestond in 2019/2020 uit 4 gekozen leden en was daarmee voltallig. Binnen 
de MR zijn de functies en taken verdeeld.  
 
Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar 
en worden aangekondigd middels de website. De directie informeert ons in de 
vergaderingen over de meest relevante en actuele ontwikkelingen op school en 
relevante bovenschoolse zaken. In de vergadering informeren wij elkaar en vindt 
afweging van belangen in een open discussie plaats, waarna een standpunt wordt 
bepaald. Dit standpunt wordt uitgedragen naar bestuur en/of schoolleiding. Van de 
vergaderingen wordt verslag gemaakt.  
 
In voorkomende gevallen kan de MR als geheel of geleding een vergadering 
uitschrijven voor de achterban. Indien wij meer zekerheid over ons standpunt willen 
kan dit middel worden ingezet ter verkrijging van een draagvlak. 
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3.  Samenstelling MR. 
 
In het onderstaande overzicht is de samenstelling van en de functie- en taakverdeling 
binnen de MR aangegeven Overzicht per september 2017. 

Zetel Naam Functies/taken 

Personeelslid 1 Geertje Vogelzang Teamlid  

Personeelslid 2 Zwanet Bilker Teamlid  

Ouderlid 1 Maaike Nijenhuis Ouderlid + voorzitter MR 

Ouderlid 2 Patrick Talen Ouderlid  + notulist 
 

 
 
Dit jaar is de samenstelling van de MR niet veranderd..  
 
 
 
Rooster van aftreden. 

Zetel Naam Maand/jaar 
aantreden 

Maand/jaar 
aftreden 

Ter
mijn 

Personeelslid 1 Geertje Vogelzang September 2015 September 2019 1 

Personeelslid 2 Zwanet Bilker  Augustus 2017 Augustus 2021 1 

       

Ouderlid 1 Maaike Nijenhuis September 2016 September 2020 1 

Ouderlid 2 Patrick Talen Augustus 2017 Augustus 2021 1 
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4. Doelstellingen MR. 
 
Wij stellen ons ten doel: 
• de belangen te behartigen van: 

• de school als geheel binnen de Stichting  Quadraten; 
• alle personeelsleden, ongeacht het aantal uren dat zij werkzaam zijn en de 

aard van hun dienstverband: 
• de ouders en de kinderen. 

• aandacht te hebben voor een goed sociaal, onderwijskundig en pedagogisch 
klimaat; 

• te streven naar continuïteit en versterking van de schoolorganisatie; 
• positieve beïnvloeding van besluiten die binnen de school genomen worden. 
 
Deze doelen willen wij bereiken door: 
• goede informatievoorziening; 
• gedegen voorbereiding op voorgenomen besluiten van het bestuur en of voorstellen 

van de ouderraad en de schoolleiding. 
• als MR goed te functioneren door bijvoorbeeld: 

• te luisteren naar elkaar; 
• zorg te dragen voor een goede functie- en taakverdeling; 
• ons loyaal en eerlijk ten opzichte van elkaar op te stellen. 

• verantwoording te dragen voor de genomen besluiten; 
• eenduidig naar buiten te treden; 
• zorg te dragen voor juiste en tijdige informatie naar de achterban; 
• vertrouwelijk om te gaan met de verkregen informatie. 
 
Een belangrijk onderdeel voor het bereiken van deze doelen is een goede relatie met 
onze achterban. Dat is noodzakelijk, omdat wij graag informatie uit de achterban 
zouden willen ontvangen. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij van uw 
ideeën, suggesties en kritiek op de hoogte worden gebracht. 
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5. Behandelde onderwerpen. 
 
Wij hebben ook het afgelopen jaar zoveel mogelijk onze doelen nagestreefd. In het 
onderstaand overzicht kunt u zien welke zaken wij wanneer hebben besproken om 
onze doelen te bereiken. 
 
 

Overzicht van de behandelde onderwerpen MR-vergaderingen in 2019/2020 
 

Onderwerp 24-9 
2019 

20-11 
2019 

14-1 
2020 

 11-3 
2020 

26-5-
2020 

10-6 
2020 

Opening x x x x x  

Vaststellen agenda x x X X x  

Verslag vorige keer x x x x x  

nieuwe kleutergroep       

Nieuwe teamleden x      

Startdag Quadraten x      

Strategisch beleidsplan       

Schooljaarplan x      

Scholing team kanjertraining       

Website Mijn School       

Vervanging  
van leerkrachten /directie 

x x x x   

Opbrengstdocument 2018-
2019 

x      

Vertrokken leerlingen x      

Taakverdeling MR       

Ingekomen stukken X x x x   

Mededelingen team X x x x   

Rondvraag  X X X X x  

Schoolplein inrichting x x x x   

Schoolgids x      

Planning vergadering X      

 Extra geld PO x      

Zorgplan x      

Verkeer/parkeren x      

identiteit       

Pleinwachtrooster/vragenlijst  x x    

personeel x x x x x  

Kerst       

Sinterklaas       

Begroting  x     

Open dag x x x x   

MR regelement x      

werkdrukverlichting x      

Staking personeel x   x   

Ouderbijdrage    x x  

Jaarverslg MR x      

Nieuwe  
directeur/sollicitatiecom. 

  x x   
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Formatie      x  

Cursus MR leden x x     

parkeeractie       

Samenwerking 
SKSG+Quadraten 

  x x   

MR en Bestuur Quadraten nav 
vertrek Bas Pieterse 

     x 

Afscheid voorzitter      x  

Alternatief kamp groep 8     x  

 
 
Vele onderwerpen zijn ook dit jaar weer tijdens de vergaderingen aan de orde geweest. 
Soms wilden we meer informatie alvorens we konden meedenken, -praten en later -
beslissen. De status van de besproken onderwerpen was niet altijd hetzelfde. De MR 
werd over bepaalde onderwerpen om instemming gevraagd en andere keren om 
advies. Overigens heeft de MR de mogelijkheid ook ongevraagd advies over schoolse 
zaken te geven. 
 
 
In de onderstaande staat vindt u een overzicht wanneer de MR zich over een 
onderwerp heeft uitgesproken en wat de uitkomst was. 
 
Overzicht uitgeoefende rechten op advies, instemming en initiatief in 2019/2020. 
 

Datum/periode Inhoud Uitkomst/resultaat 

Sept 2019 Schooljaarverslag 2018-2019 Ondertekend  

 MR jaarverslag 2018-2019 Ondertekend 

Sept 2019 Vervanging directie Akkoord 

 Formatie 2020-2021 Positief advies 

 Schooljaarplan Ondertekend. 

Mei 2020 Verhogen ouderbijdrage Mee ingestemd 

Mei 2020 Invulling Nieuwe directie  Positief advies/akkoord 

Maart 2020 Samenwerking SKSG en de  
Regenboog 

Is nog geen besluit 
ingenomen/doorschuiven 
naar volgend jaar 

 
 
Het afgelopen jaar 2019-2020 was een bijzonder jaar omdat de school in het voorjaar 
8 weken de deur moest sluiten in verband met het Coronavirus. In die tijd is er zoveel 
mogelijk online lesgegeven.Ook hebben we enkele MR vergaderingen online 
gehouden.We hebben vertrouwen in onze nieuwe directeur die in juni voor de 
zomervakantie vervroegd is begonnen. 
Ook hebben we besloten om de MR formatie uit te breiden Van 2 Ouderleden naar 3. 
Van 2 personeelsleden naar 3. 
Naast bovenstaande onderwerpen zijn ook zaken besproken waarover niet direct 
besluiten moesten worden genomen maar waar wel is meegedacht en is geadviseerd.   
 
Voor ons ligt nu het jaar 2020-2021 We zullen de ontwikkelingen goed volgen en onze 
invloed blijven uitoefenen via samenwerking, constructief overleg en 
onderhandelingen. Wij gaan daarbij uit van een luisterend oor en wederzijds respect. 
Wij willen als een redelijk onafhankelijk orgaan participeren in de ontwikkelingen die 
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de school betreffen. Dit betekent dat wij pleiten voor betrokkenheid in een zo vroeg 
mogelijk stadium van de besluitvorming. Via de GMR zullen we waar mogelijk onze 
invloed laten gelden en ons uitspreken over bovenschools beleid, dat gevolgen kan 
hebben voor onze school. 
 
 
In 2020/2021verwachten we in ieder geval de volgende onderwerpen te behandelen: 
 
  
• Schooljaarplan 
• Schooljaarverslag 
• Schoolformatieplan  
• Taakbeleid  
• Scholing team    
• Schoolgids  
• SOP (schoolondersteuningsprofiel) 
• Vitaliteit personeel 
• Het nieuwe Pleinwachtrooster? Door corona niet in gebruik op dit moment 
• Sollicitatieprocedure opstarten voor 2 nieuwe ouderleden.En een extra 

personeelslid vragen. 
• Samenwerking SKSG + Quadraten 
• Het nieuwe schoolplein+inrichting 
 
 
Bovenstaande lijst is een willekeurige opsomming van onderwerpen. Wij hopen samen 
met het team in goede samenwerking en onderlinge verstandhouding aan deze 
onderwerpen te kunnen werken. Als u de lijst van het vorige jaarverslag naast deze 
lijst legt, komt u vaak dezelfde onderwerpen tegen. In een aantal gevallen zijn het 
jaarlijks terugkerende onderwerpen en in andere gevallen zijn het onderwerpen die 
worden besproken, maar niet (kunnen) worden afgerond. 
 
Tenslotte zullen we waar nodig en waar mogelijk deelnemen aan (externe) informatie- 
en overlegbijeenkomsten, die voor de school van belang zijn. 



 

MR Regenboog 2019 – 2020 Bladzijde 12 
 

7. Tenslotte 
 
 
We zullen veel aandacht geven aan de communicatie binnen de stichting en de school.   
 
Oktober 2020 
 
De medezeggenschapsraad 
Van CBS “De Regenboog” 
Tolbert
 

 
………………………….. 
 
 
………………………….. 


