
 

 

 Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2017-2018 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Nieuwe Wiel 
voor het schooljaar 2017– 2018. 

In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Op de website kunt u meer informatie over de 
MR lezen. 

Samenstelling MR 
De samenstelling van de MR was in 2017-2018 als volgt: 
Medezeggenschapsraad - Oudergeleding   
Corrinne Dubbelman (voorzitter) 
Bernadette Nijk 
Erika Eikelenboom 
                        
Medezeggenschapsraad - Personeelsgeleding 
Jacqueline Carbo 
Gaby Jongkind (secretaris) (tot december 2017)  
Diana Zwijnenburg (secretaris) 

Bijeenkomsten 
In het schooljaar 2017-2018 is de MR op de volgende zes data bijeengekomen: 
-19-09-2017 
-14-11-2017 
-25-01-2018 
-13-03-2018 
-18-04-2018 
-30-05-2018 

 

 

 

 

 

 

     



 

Onderwerpen 2017/2018: 
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die o.a. in de MR besproken zijn: 

● Jaarplan ‘De Nieuwe Wiel’ 
Het jaarplan 2016-2017 is geëvalueerd. Het jaarplan 2017-2018 werd besproken 
en goedgekeurd.   

● MR-samenstelling 
I.v.m. een verandering in het taakbeleid verlaat Gaby de MR. Een MR met twee 
teamleden past daarnaast beter bij het leerlingaantal van onze school. Omdat 
we het belangrijk vinden dat meerdere ouders zitting hebben in de MR 
besluiten we dat de MR vanaf december 2017 bestaat uit: drie ouders en twee 
teamleden. Mocht het nodig zijn om te stemmen dan hanteren we de volgende 
afspraak: de twee teamleden en de twee ouders die het langst in de MR zitting 
hebben stemmen mee.  

● Inhoudelijke bespreekpunten 
Sinds een aantal jaar kiezen we gezamenlijk een aantal punten waarover we 
met elkaar in gesprek willen. Twee MR-leden (een ouder en een leerkracht) 
bereiden dit samen voor. Zij voorzien de overige MR-leden eerst van informatie 
(achtergrond, wat zijn de afspraken hierover op onze school, etc.).  Hierna 
praten en denken we samen over het onderwerp na. Dit schooljaar zijn de 
volgende punten aan de orde geweest; het privacyreglement, beleid social 
media en social schools, zaakvakken onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. 

● Social Schools 
Via deze app kunnen we ouders eenvoudig informeren over MR zaken. Na elke 
MR vergadering willen we een kort bericht op Social Schools plaatsen.  

● Passend Onderwijs 
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Profi Pendi.  Dit 
Samenwerkingsverband werkt met een ondersteuningsplanraad (OPR). 
Namens onze school en de SPCO is Jacques Verboekend lid van de OPR. 
Jacques komt langs om ons informatie te geven over de (gewijzigde) financiële 
verdeling van de gelden vanuit Profi Pendi aan de schoolbesturen. In mei 2018 
was de laatste OPR vergadering van dit schooljaar. Tijdens deze vergadering 
heeft Jacques Verboekend afscheid genomen van de OPR. Wij danken hem 
voor zijn inzet in de afgelopen jaren.  

● Leerling- en oudertevredenheid 
We bespreken de resultaten. We zijn trots op de uitslag. De leerlingenenquête 
is niet anoniem. Elke leerkracht gaat een kindgesprek aan bij ontevreden 
scores. Daarna wordt dit besproken met de de IB-er. De IB-er heeft indien nodig 
ook een gesprek met de leerling.  

● Verkiezingen nieuw MR-lid oudergeleding 
Bernadette Nijk  legt in september 2018 haar taak binnen de MR neer. In mei 
2018 werden de ouders van onze school opgeroepen om zich verkiesbaar te 
stellen voor de MR. Tessa Vonk reageerde op deze oproep. Zij zal, in september 
2018, lid worden van de MR. 

● GMR 
Elke vergadering bespreken we de (goedgekeurde) notulen van de GMR. Ook 
sturen wij onze (goedgekeurde) notulen door naar de GMR. Zo houden we 
elkaar op de hoogte van de zaken die spelen. Eind van het schooljaar is er een 
vacature binnen de GMR. Laurens Blokland zal volgend schooljaar plaats gaan 
nemen in de GMR.   



 

 
● Werkdrukregeling 

Elke school krijgt geld naar rato. Hoe dit wordt ingezet wordt binnen het team 
op een studiedag besproken. Hierna bespreken we het in de MR. De MR 
teamleden hebben instemmingsrecht. Een groot deel van de werkdrukregeling 
zal gebruikt gaan worden voor het splitsen (drie dagen) van groep 5/6. 

● Formatieplan 
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen in het volgende 
schooljaar zullen worden ingericht.  Er werd o.a. gesproken over het wel/niet 
behouden van de huidige combinatiegroepen. Het formatieplan 2018/2019 is 
besproken en goedgekeurd in de MR. 

● Begroting 2018 
De begroting van De Nieuwe Wiel volgt anders dan het lesprogramma de 
kalenderjaren. Dat betekent dat voor 2018 een begroting is opgesteld. De 
begroting voor De Nieuwe Wiel is in de MR besproken. De MR geeft advies op 
hoofdlijnen. De MR heeft positief advies gegeven.  
 

Tot slot 
Heeft u onderwerpen die naar uw mening binnen de MR besproken moeten worden 
dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. U kunt uw opmerkingen 
of vragen ook aan ons mailen via mr.nieuwewiel@spco.nl. 
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