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1. Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk inspraakorgaan voor ouders en personeel. De
MR is ingesteld om de directie van de school te adviseren en controleren. Als MR streven wij
ernaar om op een positieve en constructieve manier bij te dragen aan de kwaliteit van het
onderwijs in een prettige leer- en werkomgeving. Daarnaast stimuleren wij open communicatie
en onderling overleg binnen de school.
In dit jaarverslag leggen wij formeel verantwoording af over de activiteiten van de
Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2015/2016.

2. Samenstelling Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van de Beatrixschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.
In het schooljaar 2015/2016 waren dat de volgende personen:
Personeelsgeleding
Martine Bijvank
Loekie Verzijlbergen
Marjolein Vonck
Oudergeleding
Annemiek van Marle
Wouter Nicolaas
Richard Eshuis (voorzitter)

Medezeggenschapsraad 2015/2016
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De stichting Spaarnesant, waar de Beatrixschool onderdeel vanuit maakt, heeft ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Tot december 2015 was Annemiek van
Marle onze vertegenwoordiger in de GMR. Haar rol in de GMR is vanaf december 2015
overgenomen door Irene Bunt.
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3. Jaarplanning 2015/2016
In samenwerking met de Directie is er aan het begin van het schooljaar een planning gemaakt
voor de vergaderingen en de te behandelen onderwerpen. In de planning komen 3 soorten
onderwerpen voor:
- Jaarlijks terugkerende onderwerpen
- Speerpunten vanuit de MR voor dit schooljaar
- Interne procesonderwerpen
Medezeggenschapsraad - Jaarplanning 2015/2016
Onderwerp
Jaarlijks terugkerende onderwerpen
Jaarplan 2015/2016
Zorgplan 2015/2016
Onderwijsprofiel (update)
Begroting 2016
Jaarverslag 2015
Risicoinventarisatie en -evaluatie
Vakantierooster en studiedagen
Formatie
Schoolgids 2015/2016
Schoolgids 2016/2017
Speerpunten 2015 / 2016
Communicatieplan
Beleidsplan ICT
Beleidsplan cultuur
Beleidsplan sport en beweging
Beleidsplan excellente leerkracht
Beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid
Evaluatie LB functies
Ouderparticipatie
Oudertevredenheidsonderzoek
Evaluatie tussenschoolse opvang / pleinwacht
Evaluatie rapporten / gesprekken
Procesonderwerpen
Statuten en reglementen
Jaarverslag MR 2014/2015
Jaarverslag MR 2015/2016
Kiezen nieuw GMR lid
Jaarplanning MR 2015/2016
Communicatie met achterban

WMS artikel Bevoegdheid
10b
10b
10a
11b
8-2c
10e
11l
12-1b
13-1g
13-1g

IR-MR
IR-MR
IR-MR
AR-MR

13-1k

IR-OMR

Vergaderdata
29-sep
29-okt
X
X
X
X

26-nov

21-jan

10-mrt

21-apr

26-mei

X
X
X

X
X

X

X

23-jun

X
X

IR-MR
AR-MR
IR-PMR
IR-OMR
IR-OMR

X

X
X
X
X
X
X

12-1i
10d?
13-1f
13-1k
21, 22, 23, 24
7-3
7-3
4-3
7-1,3

X
X
IR-OMR
IR-OMR

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

Jaarplanning 2015/2016
De rechten van de Medezeggenschapraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Per onderwerp is in de planning aangegeven of de Medezeggenschapsraad
advies- of instemmingsrecht (AR/IR) heeft. Voor sommige onderwerpen geldt dat advies of
instemming voorbehouden is aan de personeelsgeleding (PMR) of de oudergeleding (OMR).
De jaarplanning 2015/2016 is grotendeels gerealiseerd. Onderwerpen die nog niet zijn
afgesloten zullen worden meegenomen in de planning van het volgende schooljaar. In het
volgende hoofdstuk wordt een aantal van de in 2015/2016 behandelde onderwerpen nader
toegelicht.
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4. Behandelde onderwerpen
4.1. Jaarplan, zorgplan en onderwijsprofiel
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het jaarplan 2015/2016, het zorgplan
2015/2016 en het onderwijsprofiel. De genoemde plannen zijn terug te vinden op de website
van de Beatrixschool.

4.2. Begroting 2016 en jaarverslag 2015
De begroting voor 2016 is in detail met de Directie besproken. De Medezeggenschapsraad
heeft geadviseerd om structurele overschotten aan te wenden voor uitbreiding van de
personele capaciteit en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Wij achten het niet
nodig de schoolreserves verder te laten groeien.
Over het financieel jaarverslag 2015 hebben wij een aantal kritische vragen gesteld aan de
Directie. De Beatrixschool heeft het jaar 2015 opnieuw afgesloten met een positief financieel
resultaat.

4.3. Beleidsplannen
Sinds enkele jaren zijn er een aantal LB-functies binnen de Beatrixschool. Een LB-er is een
leerkracht die binnen de school op een specifiek gebied extra taken uitvoert om de organisatie
verder te professionaliseren om zo de onderwijskwaliteit te verhogen.
Wij hebben als Medezeggenschapsraad de Directie verzocht om beleidsplannen te laten
ontwikkelen voor alle beleidsterreinen waarop een LB-er actief is. De volgende beleidsplannen
zijn door de LB-ers geschreven:
- Communicatieplan
- Beleidsplan ICT
- Beleidsplan sport en beweging
- Beleidsplan excellente leerkracht
- Beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid
Deze beleidsplannen zijn besproken in de overlegvergaderingen tussen Directie en MR in
aanwezigheid van de betreffende LB-ers.

4.4. Statuten en reglementen
De bevoegdheden en procedures rondom de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd op een
aantal niveaus. Allereerst is er de Wet Medezeggenschap op Scholen waarin de bevoegdheden
van een medezeggenschapsraad zijn vastgelegd. Binnen Spaarnesant zou er een
Medezeggenschapstatuut moeten zijn waarin beschreven staat hoe medezeggenschap binnen
de stichting georganiseerd is. Er is echter op dit moment geen geldende versie van het
medezeggenschapsstatuut. Wij hebben dit aan het begin van het schooljaar aangegeven, maar
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hebben tot op heden nog geen nieuwe versie mogen ontvangen. Binnen de Beatrixschool is er
een medezeggenschapsreglement. Deze is gecheckt en actueel. Daarnaast heeft de
Medezeggenschapraad zelf een huishoudelijk reglement welke dit jaar geactualiseerd is.

4.5. Communicatie met achterban
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond
geweest voor ouders. De MR was hierbij aanwezig op de
informatiemarkt, waarvoor een flyer is gemaakt over de
activiteiten van de MR.
Daarnaast hebben wij een pagina geschreven over de MR
voor de nieuwe website van de Beatrixschool.
Om de ouders op de hoogte te houden van de activiteiten
van de MR zijn wij dit jaar gestart om na iedere vergadering
een kort stukje te schrijven voor de wekelijkse ‘Nieuws uit
de school’.
Ook dit jaarverslag is vanzelfsprekend een belangrijk
communicatiemiddel om verantwoording af te leggen aan
onze achterban.

Flyer Medezeggenschapraad

4.6. Ouderparticipatie
In samenwerking met de Directie en de ouderraad is er op 15 maart een ouderparticipatieavond
georganiseerd. Thema’s dit jaar waren:
- De zin en onzin van CITO’s
- Passend onderwijs
- Huiswerk: niet doen of juist wel?
Het was een drukbezochte en leuke avond waarbij schoolleiding, leerkrachten en ouders van
gedachte hebben gewisseld over deze diverse onderwerpen.

4.7. Ouderenquête
In mei/juni 2016 is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Als oudergeleding van de
MR hebben wij een aantal vragen toegevoegd aan de enquête, omdat wij voor specifieke
onderwerpen graag de mening van onze achterban wilden kennen. De resultaten van de
ouderenquête zijn voor de oudergeleding van de MR dan ook een zeer belangrijke bron van
informatie.
De resultaten van de enquête zijn in hoofdlijnen teruggekoppeld in de ‘Nieuws uit de school’
van 10 juni. In het algemeen zijn de resultaten prima te noemen. Uitgedrukt in een rapportcijfer
scoort de Beatrixschool een 7,8. De ouders zijn tevreden over onze mooie, veelzijdige school.
Maar er zijn natuurlijk altijd onderwerpen waarop verbetering mogelijk is.
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Naast de resultaten in hoofdlijnen hebben wij ook de resultaten van de individuele vragen
bestudeerd. Verder hebben wij ook de antwoorden op de open vragen grondig geanalyseerd.
Wij zullen de belangrijkste verbeterpunten uit de enquête meenemen als speerpunten voor de
MR in het volgende schooljaar.

4.8. Formatie 2016/2017
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie voor 2016/2017. Een
belangrijke wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar is dat er een functie AdjunctDirecteur is opgenomen. De voltallige MR heeft positief geadviseerd over de benoeming van
Anouk Woudman op deze functie.

4.9. Schoolgids
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de inhoud van de nieuwe schoolgids
2016/2017.

5. Vooruitblik 2016/2017
Samenstelling Medezeggenschapraad
Aan het eind van vorig schooljaar heeft Loekie Verzijlbergen afscheid genomen van de MR.
Voor haar opvolging zijn verkiezingen georganiseerd onder het personeel. De vacante plaats in
de personeelsgeleding wordt vervuld door Marloes Kenselaar.
Aan het begin van het schooljaar zullen wij op zoek gaan naar nieuwe ouderleden die de plek
gaan overnemen van Annemiek en Wouter die in november de zittingstermijn van drie jaar
erop hebben zitten.
Speerpunten
De speerpunten vanuit de MR voor het volgend schooljaar zijn nog niet gedefinieerd, maar
vanzelfsprekend zullen we de resultaten van de ouderenquête hierin zo veel mogelijk
meenemen. Daarnaast brengen nieuwe MR-leden wellicht nieuwe aandachtspunten en
prioriteiten in.

Medezeggenschapsraad
Haarlem, 31 augustus 2016
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