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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018
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, Hanneke Burgers, Anneke Wubs en Lidewij Vernooy (vanaf oktober
vervangen door Lia van Dalen).
De directeur van de school woont het eerste deel van de MR-vergaderingen bij. Op deze manier
kunnen er in het begin van de vergadering vragen worden gesteld over het beleid aan de directie.
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.
Daarnaast onderhoudt de MR contacten met Brood & Spelen met betrekking tot de overblijf. Ook
controleert de MR jaarlijks de kas van de ouderraad (OR) die de schoolactiviteiten coordineert.
Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar de volgende onderwerpen:
Werkdruk: er stond dit jaar veel in het teken van werkdruk. Docenten hebben drie keer
gestaakt. Hierbij heeft de MR gecontroleerd of de stichting Salomo de stakingsregels
goed heeft toegepast. Er is ook geld gekomen voor werkdrukverlichting. De MR is
betrokken bij de manier waarop de directie invulling heeft gegeven aan de besteding
van deze gelden.
ICT: er is een nieuwe ICT infrastructuur gekomen op de Koningin Emmaschool, waarbij
ook nieuwe (Chromebook) computers zijn aangeschaft. De MR heeft zich ervoor
ingezet dat de migratie naar de nieuwe infrastructuur zo soepel mogelijk is verlopen
zodat de docenten en de kinderen hier zo min mogelijk problemen van zouden
ondervinden.
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Medicijnprotocol: er is een nieuw medicijnprotocol opgesteld voor alle scholen
verbonden aan de stichting Salomo. Hierover heeft de MR informatie ingewonnen en
geprobeerd de zorgen die bij de docenten heerste over te brengen naar de GMR
(gemeenschappelijke MR die stichting Salomo controleert).
Privacy wetgeving: op 25 mei is de nieuwe privacy wet ingegaan. Dit heeft grote
gevolgen, ook voor scholen. Dit jaar heeft de school zich daar al op voorbereid en de
gevolgen hiervan zullen volgend schooljaar in verschillende vormen zichtbaar worden,
ook voor ouders. De MR was hierbij betrokken.
Benoeming adjunct-directeur: aan het eind van het schooljaar is er een
BenoemingsAdviesCommissie (BAC) benoemd. Deze heeft zich beziggehouden met het
benoemen van een nieuwe adjunct-directeur die de directeur kan ondersteunen met
haar taken en een opleiding tot volwaardig directeur zal gaan volgen. In deze BAC zat
één ouder en één leerkracht vanuit de MR; ook was één van de Intern Begeleiders
betrokken. Dit alles gebeurde in nauwe samenwerking met Salomo en heeft geleid tot
het benoemen van Marieke Koster als nieuwe adjunct-directeur.
Vervanging van een docent in de docentgeleding: vanwege het vertrek van Lidewij
Vernooij is er een vacature ontstaan bij de docentengeleding. Gelukkig werd deze snel
opgevuld door Lia van Dalen.
Vervanging twee ouders in de oudergeleding: omdat van twee ouderleden (Iris Pinkster
en Laura Rutte) de kinderen van school gingen, hebben zij hun plaats in de MR
beschikbaar moeten stellen voor nieuwe ouders. In het voorjaar zijn er verkiezingen
geweest en we hebben Carlos van der Aa en Suzanne van Engeldorp Gastelaars mogen
verwelkomen als nieuwe leden. Zij hebben in de laatste twee vergaderingen al mee
mogen draaien. Aangezien Iris Pinkster ook voorzitter was is deze positie overgenomen
door Jos Rohling.

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. Onze MR
heeft onder meer input naar de GMR geleverd over het nieuwe medicijnprotocol,
omgang van de stichting met het te verwachten lerarentekort op de korte en lange
termijn,
Bestuursmededelingen: iedere vergadering heeft de directeur de MR ingelicht over
actuele gebeurtenissen en besluiten op de school. Hier zijn bijvoorbeeld de volgende
dingen aan bod gekomen: plaatsingsbeleid gemeente Haarlem,
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@konemmaschool.nl
Voor meer informatie over de MR: zie: www.kon-emmaschool.nl

September 2018, Namens de MR,
Jos Rohling, voorzitter MR

