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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017  

 

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 Jos Rohling. De 

leerkrachten waren: Iris de Zwart, Lidewij Vernooy, Marieke Koster en Hanneke Burgers. 

  

De directeur van de school woont de MR-vergaderingen bij. Afgelopen schooljaar heeft de MR 

acht 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: 

- Benoeming nieuwe directeur: na de zomervakantie is er een 

BenoemingsAdviesCommissie (BAC) benoemd. Deze heeft zich beziggehouden met 

het benoemen van een nieuwe directeur. In deze BAC zaten twee ouders en twee 

leerkrachten vanuit de MR; ook was één van de Intern Begeleiders betrokken. Dit alles 

is gebeurt in nauwe samenwerking met Salomo. Dit heeft geleid tot het benoemen van 

Nanda Klaassen als nieuwe directeur. 

- Ouderparticipatie: aan het einde van het schooljaar hebben we samen met de 

Ouderraad gekeken hoe we beter kunnen samenwerken en hoe we de betrokkenheid 

van de ouders kunnen vergroten. Hiervoor zijn een aantal punten benoemd die we 

gaan uitwerken en oppakken in het volgende schooljaar. 

- Werkdruk i.c.m. de cao: samen met Salomo is gekeken naar de cao en wat de 

afspraken daarin betekenen voor de werkdruk. Ook hebben we informatie ingewonnen 

over de normjaartaak en hoe die te gebruiken. 



- Professionaliseren van de MR: dit schooljaar hebben we ook gebruikt om onze eigen 

processen weer eens tegen het licht te houden. Op een aantal punten hebben we 

wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

o Vergaderingen met en zonder directeur: besproken is om vanaf volgend 

schooljaar de MR vergaderingen te splitsen in een deel met en een deel zonder 

directeur. We gaan kijken of op deze manier onderwerpen vrijer besproken 

kunnen worden.   

o Samenstelling MR: in het kader van de onafhankelijkheid hebben we besloten 

dat er geen leerkrachten die ook in het MT zitten onderdeel kunnen uitmaken 

van de MR. Een richtlijn die ook landelijk gedragen wordt. 

o Opzet van de MR jaarkalender: we hebben opnieuw de onderwerpen 

besproken die we op onze jaarkalender hebben en nog eens bekeken voor 

welke onderwerpen er instemmings- en adviesrecht bestaat. 

 

 

Sommige onderwerpen komen elke MR-vergadering aan de orde. Dit zijn:  

- De gemeenschappelijke MR (GMR): de 17 Salomo-scholen (een samenwerkings-

verband 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 

 

 

November 2017, Namens de MR,  

Iris Pinkster, voorzitter MR 
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