
JAARVERSLAG MR 2018-2019 

 

Beste lezer,  

Hier treft u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van christelijke Basisschool De Wingerd in 

Goes. We vinden het fijn als het jaarverslag door velen van onze achterban gelezen wordt en hebben 

het juist daarom kort en krachtig gehouden.  

We zijn dit jaar begonnen met één nieuw lid binnen de oudergeleding.  

 

1. Samenstelling Medezeggenschapsraad: Personeelsgeleding: Ingeborg Bakker (secretaris), René de 

Kok, Alinde Hamelink. Oudergeleding: Jessica Paul (voorzitter), Rebekka van Dongen, Marion van de 

Velde (sinds augustus 2018) 

 

2. Vergaderdata: we hebben dit schooljaar viermaal vergaderd en wel op de volgende data: 2 

oktober, 13 december, 28 maart, 6 juni; hiervan hebben we twee vergaderingen gehad waarbij de 

directeur aanwezig was.  

 

3. Behandelde onderwerpen MR 2018/2019  

Pestprotocol / Veiligheidsplan MR heeft het Pestprotocol uitgebreid besproken. We hebben 

adviezen aan het MT gegeven voor aanpassingen en aanvullingen. Deze zijn overgenomen, waarna 

we met het protocol konden instemmen. Dit protocol is onderdeel van het Veiligheidsplan. Het 

veiligheidsplan is ook besproken in de MR en de MR heeft hier ook mee ingestemd.  

Schoolgids MR heeft de schoolgids 2018/2019 doorgenomen en aanpassingen en aanvullingen 

doorgegeven aan het MT. Hierna konden we met de Schoolgids instemmen.  

Ouderhulp MR heeft zich gebogen over de vraag hoe ouders de mogelijkheid geboden kan worden 

zich efficiënter in te zetten voor de school.  Een eerste inventarisatie is gemaakt tijdens het koffie-

uurtje en het onderwerp is ook aan de orde geweest in een teamvergadering. Er is een aanzet 

gemaakt om een en ander aan te passen. De Ouderwerkgroep is Activiteitengroep geworden en de 

inhoud van de werkzaamheden is aangepast. Dit item komt volgend jaar terug in de planning. MR wil 

dan onder andere aandacht vragen voor de functie van klassenouder. 

Andere schooltijden Vanuit het MT kwam een voorstel om de schooltijden van de groepen 1 en 2 te 

verruimen. MR heeft de betrokken achterban geïnformeerd en gevraagd om een reactie. Aan de 

hand daarvan heeft MR de conclusie getrokken dat er voldoende draagvlak is. MR heeft met de 

andere schooltijden ingestemd.  

MHB- beleid MR heeft in overleg met de directie en de MHB-coördinator adviezen gegeven voor 

aanpassingen in het MHB-beleid. Deze adviezen worden overgenomen. Het MHB-plan wordt 

herschreven. De evaluatie van het beleid wordt volgend jaar besproken in de MR.   

Begroting Wingerd De MR ontving dit jaar een begroting in grote lijnen. Deze begroting gaf ons wel 

wat inzicht in de geldstromen, maar gaf ons voor ons idee tè beperkte informatie voor De Wingerd. 



Er ontbrak ook een vergelijking met andere jaren.  De reden is dat veel bovenschools, dus op LEVWN-

niveau vastgesteld wordt. Vraag is of er een uitgebreidere begroting is. Komend schooljaar willen we 

daar een antwoord op vinden. Veel financiën vinden plaats op LEVWN-niveau.  

Aanvangsgroep evaluatie MR heeft gevraagd om de resultaten van de evaluatie van de 

aanvangsgroep. Deze evaluatie vindt plaats voor de zomervakantie. De resultaten worden volgend 

jaar besproken in de MR.   

Betrokkenheid achterban Dit schooljaar heeft de MR twee keer een koffie-uurtje voor ouders 

georganiseerd. Enkele ouders hebben hieraan deelgenomen en het leverde interessante gesprekken 

en informatie op waar we als MR mee aan de slag kunnen.  De MR plaatste ook, na elke vergadering, 

een kort verslag in de Pers. We merkten dit jaar duidelijk dat de MR, onder andere door deze acties,  

meer bekendheid krijgt bij de ouders.  

Formatie MR In juni treden Jessica Paul en Rebekka van Dongen (vervroegd) af. Beide waren lid van 

de oudergeleding. Ze worden opgevolgd door Mariska Koppejan en Nellianne van Schaik. Voor de 

opvolging konden we kiezen uit meerder kandidaten. We konden zelfs voor het eerst verkiezingen 

organiseren. De opkomst was behoorlijk hoog. Marion van de Velde volgt Jessica op als voorzitter. In 

eerste instantie voor de duur van een jaar. Ingeborg Bakker, die ook aftredend was, blijft een jaar 

langer lid van de MR. Dit om te voorkomen dat de voorzitter en de secretaris tegelijk de MR verlaten.   

Nascholing MR heeft dit jaar, samen met de MR van Axel en Middelburg een cursusmiddag/avond 

gevolgd in Goes. De cursus werd georganiseerd door Ouders van Waarde. De MR heeft deze cursus 

als waardevol ervaren. Tijdens de evaluatie is een aandachtspuntenlijst opgesteld voor komend jaar. 

Besloten wordt dat iedere MR-medewerker deze cursus eigenlijk moet volgen gezien het veel kennis 

en inzicht geeft om je functie goed te kunnen uitoefenen.  

Contact GMR   MR heeft twee jaar geleden contact gezocht met de GMR. Sinds dit jaar hebben we 

inzage in de notulen van de GMR. Dit is een waardevolle aanvulling. We stellen het erg op prijs dat 

we op de hoogte worden gehouden van de onderwerpen die aan de orde komen op bovenschools 

niveau.  

Schoolplan Het nieuwe Schoolplan voor 2019-2023 is doorgenomen door de MR. MR is enthousiast 

over de ingeslagen weg voor de komende jaren. Er zijn enkele aanvullingen doorgegeven aan het MT. 

 

Nawoord Wij kijken terug op een goed jaar. Een jaar waarin we ons verder geprofessionaliseerd 

hebben. We worden door de directie erkend als serieuze gesprekspartner en kunnen daarom veel 

voor de leerlingen en leerkrachten betekenen. We kijken terug op een constructief jaar.              

Tevens hopen we komend schooljaar weer op contact met de achterban. Mocht u voor de MR goede 

suggesties hebben, dan horen we dat graag van u! 

 


