
 
 

MR Jaarverslag IJwegschool 2018-2019 pagina 1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR Jaarverslag IJwegschool 

Schooljaar 2018-2019 

  



 
 

MR Jaarverslag IJwegschool 2018-2019 pagina 2 
 

Inhoud 
 

VOORWOORD ............................................................................................................................................... 3 

ALGEMEEN .................................................................................................................................................... 3 

SAMENSTELLING MR ................................................................................................................................ 3 

VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE MR .......................................................................................... 4 

VERGADERINGEN ...................................................................................................................................... 4 

ACTIVITEITEN ............................................................................................................................................ 4 

FINANCIËN ................................................................................................................................................ 4 

BESLUITEN .................................................................................................................................................... 5 

INSTEMMING DOOR BEIDE GELEDINGEN VAN DE MR ............................................................................. 5 

INSTEMMING DOOR DE PERSONEELSGELEDING VAN DE MR .................................................................. 5 

INSTEMMING DOOR DE OUDERGELEDING VAN DE MR ........................................................................... 5 

ADVIES VAN DE MR OP VOORGENOMEN BELEID..................................................................................... 5 

ONGEVRAAGD ADVIES VAN DE MR AAN HET BEVOEGD GEZAG .............................................................. 5 

INITIATIEFRECHT ....................................................................................................................................... 5 

STUKKEN DIE TER INFORMATIE AAN DE MR ZIJN VOORGELEGD ............................................................. 5 

CONCLUSIE EN VOORUITBLIK ....................................................................................................................... 6 

VOORUITBLIK ............................................................................................................................................ 6 

 

  



 
 

MR Jaarverslag IJwegschool 2018-2019 pagina 3 
 

VOORWOORD 
 

Dit is het jaarverslag 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de IJwegschool in Hoofddorp. 

Het doel van dit verslag is tweeledig: 

- het geven van de verantwoording en evaluatie van het gevoerde beleid van de MR 

- het informeren van de achterban 

 

ALGEMEEN 
 

Onze MR vertegenwoordigt 13 leerkrachten en de ouders van 144 leerlingen. Ouders en personeel zijn 

vertegenwoordigd door minimaal 2 personen vanuit de oudergeleding en minimaal 2 personen vanuit 

de personeelsgeleding. Het afgelopen jaar was een nieuwe start voor de MR. Slechts één lid was uit de 

voorgaande samenstelling overgebleven.  

 

SAMENSTELLING MR 

 

Naam Rol Toegetreden Aftredingsdatum 

Tessa Feringa Lid, Notulist, OMR 01-08-2018 31-07-2021 

Joset Bosker Lid, PMR 01-08-2017 31-07-2020 

Samantha Duijzer Lid, PMR 01-08-2018 31-07-2021 

Sander van den Broek Voorzitter, OMR 01-08-2018 31-07-2021 
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VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE MR 
 

VERGADERINGEN 
De MR vergaderde dit schooljaar zeven keer. Een vergadering is geschrapt vanwege te weinig 

agendapunten. Een extra vergadering is ingevoegd om de samenwerking met het bevoegd gezag (BG) te 

bespreken. 

Alle data en notulen van deze vergaderingen zijn op de website van de IJwegschool te vinden onder het 

kopje Onze school -> Medezeggenschapsraad. 

In de vergadering van 18 oktober 2018 was Brigitte Bras van Brood en Spelen (TSO) op bezoek. In deze 

vergadering is feedback van ouders besproken en zijn ideeën, wensen en suggesties besproken. Details 

van dit overleg zijn terug te vinden in de notulen van de betreffende vergadering. Alle notulen zijn via 

de website van de IJwegschool te raadplegen. 

 

ACTIVITEITEN 
Naast het houden van vergaderingen, houdt de MR contact met verschillende betrokkenen, onder meer 

de OR, SOPOH en GMR. Om de betrokkenheid van ouders bij de MR te vergroten is een whatsapp-groep 

gestart waar de oudergeleding achterbangesprekken voert met enkele ouders. 

Een gedeelte van de MR heeft dit schooljaar de cursus MR basis gevolgd.  

Er is door de MR een digitaal archief aangelegd met daarin alle relevante documenten, notulen, 

beleidsstukken en dergelijke. Iets dergelijks was tot op heden niet voor handen. 

 

FINANCIËN 
De MR heeft dit schooljaar geen uitgaven gedaan. 
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BESLUITEN 
 

INSTEMMING DOOR BEIDE GELEDINGEN VAN DE MR 
- Vaststelling samenstelling MR 2018-2019 (september 2018). 

- Jaarplan 2018-2019, voor de zomer ingediend door BG (september 2018) 

 

INSTEMMING DOOR DE PERSONEELSGELEDING VAN DE MR 
Er zijn geen dossiers voorgelegd aan de MR. 

 

INSTEMMING DOOR DE OUDERGELEDING VAN DE MR 
- Schoolgids (juni 2019) 

- Invoeren van een continurooster: afgewezen (mei 2019). 

 

ADVIES VAN DE MR OP VOORGENOMEN BELEID 
- Advies ten aanzien van het eerder communiceren over groepsindeling. 

- Advies uitgebracht over de invulling van TSO. 

 

ONGEVRAAGD ADVIES VAN DE MR AAN HET BEVOEGD GEZAG  
Er is geen ongevraagd advies uitgebracht aan BG. 

 

INITIATIEFRECHT  
- Werkproces groepsindeling. De MR heeft BG voorgesteld om het proces van de jaarlijkse 

(her)indeling van de klassen vast te leggen. In verschillende vergaderingen zijn hier gedachten 

over uitgewisseld. Uiteindelijk heeft BG besloten daar geen verdere stappen in te willen 

ondernemen. 

- De MR heeft het initiatief genomen tot een vernieuwd MR-reglement en bijbehorend 

huishoudelijk reglement. Deze zijn in de vergadering van 14 mei 2019 aangenomen en 

ondertekend. 

 

STUKKEN DIE TER INFORMATIE AAN DE MR ZIJN VOORGELEGD 
Er zijn geen dossiers voorgelegd aan de MR. Wel is BG aanwezig geweest bij verschillende 

vergaderingen, waar informatie werd gedeeld en vragen werden beantwoord.  
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CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 
 

Medezeggenschap is op de IJwegschool geen vanzelfsprekendheid. Ervaringen uit het verleden en een 

tekort aan overlegstructuur leiden regelmatig tot onduidelijkheid en miscommunicatie. Incidenten 

bepalen in te grote mate beleidsvorming op de school. Het was een pittig jaar voor de MR. Maar we zijn 

positief over de ontwikkelingen. Zo hebben we  kunnen voorkomen dat ad hoc een continu rooster 

werd ingevoerd. Ook zijn we blij met de ontwikkelingen in de samenwerking met BG.  

 

VOORUITBLIK 
 

Het komend schooljaar 2019 – 2020 zal de MR zich vooral richten op: 

- Er wordt getracht om met een jaarkalender te werken, waar een deel van de te behandelen 

onderwerpen reeds bekend zijn. 

- Het vaker uitbrengen van advies om de school te assisteren waar nodig. 

- Graag aanvullen! 


