
 
 
 
 

Jaarverslag MR De Sterrenwachter 2018-2019 
 
Inleiding  
Dit is het jaarverslag 2018-2019 van de MR van Jenaplanschool De 
Sterrenwachter. In dit jaarverslag leest u waar wij ons het afgelopen 
schooljaar mee bezig hebben gehouden.  
 
Wat doet de MR?  
Iedere school heeft verplicht een MR. De Medezeggenschapsraad (MR) is 
de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders. Via de MR hebben 
leerkrachten en ouders zeggenschap in het beleid van de school. De rol 
van de MR in de school is geregeld via de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Hierin staat onder andere dat de MR twee soorten 
bevoegdheden heeft: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. 
Ook vertelt de wet wie welke bevoegdheden heeft, omdat leerkrachten en 
ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen) ieder hun eigen 
instemmingsbevoegdheid hebben, afhankelijk van het onderwerp. Voor de 
personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, 
personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct 
gevolgen hebben voor de leerlingen.  
 
Samenstelling MR  
De MR van de Sterrenwachter bestaat uit twee teamleden van de school en 
twee ouders. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen 
op de school. Teamleden: Marijke Laagland en Maartje van der Wilt. 
Ouderleden: Joost Platteel (voorzitter) en Anna Steijling (secretaris).  
Marijke heeft sinds schooljaar 2015-2016 zitting in de MR. Joost heeft zich 
in 2018-2019 aangesloten. Maartje is in november 2016 gestart, en Anna in 
2019-2020. Martine heeft Marijke vervangen in de MR tijdens het verlof van 
Marijke.  
 
Vergaderingen  
De MR heeft het afgelopen jaar 6 maal vergaderd. Na iedere MR- 
vergadering volgt een overlegvergadering met de directie van De 
Sterrenwachter. De onderwerpen die in de MR besproken worden hebben 
te maken met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten in de GMR en 
het jaarplan. In de nieuwsbrief van de school, die eens in de zes weken 

https://sterrenwachterloosdrecht.nl/files/media/2015/02/MR-Jaarverslag-2017-2018.x86309.pdf#page=1
https://sterrenwachterloosdrecht.nl/files/media/2015/02/MR-Jaarverslag-2017-2018.x86309.pdf#page=2
https://sterrenwachterloosdrecht.nl/files/media/2015/02/MR-Jaarverslag-2017-2018.x86309.pdf#page=3


verscheen, hebben wij u op de hoogte gehouden van de punten die 
besproken zijn in de vergaderingen. Dat varieert van onderwerpen 
waarvoor advies of formeel instemming nodig is tot het bijpraten over wat 
leeft in de school en bij de ouders. Gedurende het schooljaar is er een 
aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, 
zoals de begroting voor de besteding van de ouderbijdrage en de 
schoolgids. De notulen van de MR zijn voor ieder teamlid en ouder 
beschikbaar en op te vragen via de MR-leden.  
 
 
Onderwerpen MR 2018-2019 
In deze paragraaf beschrijven wij de belangrijkste onderwerpen die het 
afgelopen jaar besproken zijn.  
 
Ontwikkeling IKC  
Bij de start van het schooljaar 2018-2019 is de MR door Carolina van den 
Bouwhuijsen (meerscholendirecteur) bijgepraat over de stand van zaken 
ten aanzien van de nieuwbouw. De MR richtte zich ten aanzien van de 
nieuwbouw met name op het proces dat doorlopen wordt om tot een 
functioneel gebouw te komen waarin alle betrokken partijen tot hun recht 
komen. Participatie van gebruikers (kinderen, stamgroepleiders en ouders) 
bij het ontwikkelen van de plannen vinden wij hierbij heel belangrijk. Een 
ander belangrijk punt is de vormgeving van het nieuwe onderwijsconcept 
binnen het IKC.  
  
Het schooljaarplan  
De MR heeft met de directie gesproken over de voortgang van het 
schooljaarplan.  
 
Ouderbijdrage  
De MR heeft inzicht en een toelichting gekregen over de manier waarop de 
ouderbijdrage besteed wordt. De OMR heeft ingestemd met het 
vastgestelde bedrag. De OMR heeft ingestemd met de planning van de 
studiedagen en de extra vrije dagen over het kalenderjaar 2018 / 2019. 
Hierbij is kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste uitgangspunt voor de 
OMR.  
 
Ouderbetrokkenheid  
Het Jenaplan onderwijs gaat uit van een gemeenschap waar kinderen, 
stamgroepleiders en ouders onderdeel van uitmaken. Gelukkig hebben we 
veel ouders die zich inzetten om het onderwijs op een hoger plan te tillen 
door te helpen met de vele taken binnen de school. Helaas bleek in dit 



schooljaar dat het lastiger werd om ouders bij de verschillende activiteiten 
binnen de school te betrekken. We hebben deze ontwikkeling besproken en 
een aantal adviezen aan de directie gegeven om de ouderparticipatie te 
versterken.  
 
Vacatures  
Er zijn diverse vacatures geweest in het schooljaar 2018/2019. Vanuit de 
MR namen Joost en Maartje deel aan de BAC (Benoemings Advies 
Commissie.) Gelukkig hebben we een deel van de vacatures op een goede 
manier kunnen invullen. De krapte op de arbeidsmarkt was echter zeer 
merkbaar, waardoor een aantal vacatures aan het einde van schooljaar 
2018/2019 nog niet was ingevuld.  
 
Verkiezingen  
De zittingstermijn van Anuschka Langelaar is eind dit schooljaar verstreken. 
Voor de zetel van Anushka is er een verkiezing geweest. Twee kandidaten 
stelden zich verkiesbaar. Anna Steijling is door de ouders gekozen om de 
komende drie jaar de ouders te vertegenwoordigen binnen de MR. 
 
Vooruitblik 2019-2020 
Naast de vaste onderwerpen, zoals de begroting en het jaarplan zal de 
ontwikkeling van het IKC op de agenda staan. De nieuwe directeuren zijn 
aangesteld, Ruud Philips is directeur a.i tot maart 2020. Uitgangspunt van 
de MR is borging van de kwaliteit van het onderwijs, zowel op de korte als 
op de lange termijn. De MR volgt in januari 2020 ook een 
bijscholingscursus om meer informatie te verwerven over de rol van de MR 
tijdens een fusieproces.  
 
Vergaderdata 2019 -2020 
Er hebben reeds 4 vergaderingen plaatsgevonden. Een vergadering in 
januari 2020 is gepland 


