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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016
Met dit jaarverslag informeert de Medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel
van de Koningin Emmaschool over de volgende onderwerpen: Wat is de MR? Wie hebben
zitting in de MR? En met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar bezig
gehouden?
Wat is de MR?
De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als de medewerkers van de school. De MR is een
klankbord voor de directie en heeft als doel de stem van ouders en leerkrachten te laten horen
bij het bepalen van het beleid van de school. De MR heeft instemming- en adviesrecht. Dit
houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en na overleg, als de MR-leden akkoord zijn,
instemming verleent. Over welke onderwerpen een MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft,
is vastgelegd in een landelijk geldend MR-reglement.
Wie hebben zitting in de MR?
De MR bestond dit schooljaar uit vier leerkrachten en vier ouders. De ouderleden waren dit
schooljaar: Iris Pinkster (voorzitter), Ilona Brusselers, Laura Rutte en Ingrid van der Fits. De
leerkrachten waren: Dionne Fijma, Lidewij Vernooy, Marieke Koster en Hanneke Burgers.
De maximale zittingstermijn van MR leden is twee keer een termijn van drie jaar. Aan het eind
van dit schooljaar heeft één van de ouderleden en één van de leerkrachten aangegeven hun
tweede termijn niet te starten. Daarom hebben we afscheid genomen van Ingrid van der Fits
en Dionne Fijma. In het schooljaar 2016-2017 zal Iris de Zwart vanuit de leerkrachten de MR
komen versterken. Bij het schrijven van dit jaarverslag is er nog een vacature voor de
oudergeleding.
De directeur van de school (schooljaar 2015-2016), Judith Amels, woont de MR-vergaderingen
bij. Afgelopen schooljaar heeft de MR negen keer vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar;
de notulen kunnen opgevraagd worden bij de directeur.
Met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden?
Veel punten keren jaarlijks terug op de MR-agenda. Dit zijn onder andere: het jaarplan,
nascholingsplan, formatieplan (welke groepen worden er komend schooljaar gevormd en
welke leerkracht staat komend schooljaar voor welke groep), het vakantierooster voor het
nieuwe schooljaar, de tekst van de schoolgids en de tekst van het jaarverslag van de
Emmaschool. Ook controleert de MR jaarlijks de kas van de activiteitencommissie (AC).
Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar het volgende onderwerp:
- Andere schooltijden: tijdens het afgelopen schooljaar zijn we verder gegaan met het
uitwerken van mogelijke modellen voor andere schooltijden. Naast een theoretische
benadering hiervan, hebben we ook contact gezocht met ouders middels een
klankbordgroep (9 december 2015). Deze avond leverde weer genoeg informatie op en
heeft geleid tot het uitzetten van een aanvullende enquête om meer
achtergrondinformatie en behoefte bij de ouders te peilen. De uitkomsten van de
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enquête leidde ertoe dat er uiteindelijk 4 mogelijke modellen overbleven. Tijdens een
speciale informatieavond (11 mei 2016) hebben we de ouders geïnformeerd over de
modellen en konden de ouders vragen stellen om een zo goed mogelijke keuze voor
één van de modellen te kunnen maken. De uiteindelijk eindkeuze heeft ertoe geleid dat
met grote meerderheid is gekozen voor het handhaven van de huidige schooltijden
voor de koningin Emmaschool.
Samenstelling MR: in het afgelopen schooljaar kwam er een plaats vrij in de
oudergeleding en de leerkrachtgeleding van de MR. De leerkrachtgeleding is
aangevuld met Iris de Zwart. De oudergeleding zal aangevuld worden in het schooljaar
2016-2017.
Benoeming nieuwe directeur: aan het einde van het schooljaar heeft Judith Amels
afscheid genomen als directeur van de koningin Emmaschool. Haar taak wordt interim
overgenomen door Pieter Gulickx; hij was al mededirecteur. Met Salomo is contact
geweest over de definitieve opvolging. Deze zal opgepakt worden in het schooljaar
2016-2017 (bij het publiceren van dit jaarverslag is de nieuwe directeur inmiddels
bekend).

Sommige onderwerpen komen elke MR-vergadering aan de orde. Dit zijn:
- De gemeenschappelijke MR (GMR): de 17 Salomo-scholen (een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen in en rondom Haarlem) hebben een
gemeenschappelijke MR. Vanuit de GMR sluit Anton de Bruin (ouder van de Koningin
Emmaschool) aan bij het begin van de MR vergaderingen zodat we informatie uit
kunnen wisselen.
- De Verkeerscommissie: de Emmaschool heeft een groep betrokken ouders die samen
de Verkeerscommissie vormen. Zij dragen via verschillende activiteiten, bijvoorbeeld
Streetwise en het fietsexamen, bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid rondom
school.
Mocht u vragen hebben aan de MR of een opmerking willen maken, dan kunt u hiervoor
terecht bij de MR-leden. Hun namen staan vermeld in de schoolgids. U kunt de MR ook
mailen: mr@kon-emmaschool.nl
Voor meer informatie over de MR: zie: www.kon-emmaschool.nl
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