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Jaarverslag 2014-2015 

                                                                 
 
 
Waarom de MR ? 
De Medezeggenschapsraad heeft als doel ouders inspraak te geven op school. Onze MR bestaat uit zes leden. Drie 
leden zijn lid namens de ouders. In onze oudergeleding nemen twee ouders namens vestiging Ten Boer zitting, één 
ouder vertegenwoordigt de ouders van Woltersum. Er zitten tevens drie leden van het team in de MR, en ook hier is de 
verdeling twee teamleden zitting nemen namens vestiging Ten Boer, één leerkracht namens Woltersum. Henri is onze 
directeur en hij is als adviserend lid aanwezig. Hij heeft geen formele rechten. Hij is wel een hele belangrijke bron van 
informatie. 
De keurige verdeling tussen leerkrachten en ouders is wettelijk bepaald en heel slim. Een aantal onderwerpen moet in 
de MR worden besproken. Er volgt straks een opsomming. Ouders en leerkrachten moeten in alle redelijkheid tot een 
besluit komen. Formeel heeft de MR bij sommige thema’s instemmingsrecht, en bij andere thema’s het minder 
bindende adviesrecht. Welk recht wanneer van toepassing is kan officieel zelfs wisselen per geleding. Bij sommige 
onderwerpen hebben ouders instemmingsrecht, waar teamleden “slechts” adviesrecht hebben. Soms is dat ook 
andersom. Onze MR heeft besloten om de verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken en wij willen met zijn 
allen tot een beslissing komen. We dienen in de MR namelijk allemaal hetzelfde belang: wij willen het beste voor onze 
kinderen, onze school in algemene zin en voor onze leerkrachten. Dat is wat ons bindt en dat is waarvoor wij gaan. 
 
Samenstelling 
 

OBS De Huifkar heeft 2 vestigingen: 
 

Vesting Ten Boer   Vesting Woltersum 
Kievitstraat 6    Kerkpad 10 
9791 ER Ten Boer  9795 PC Woltersum 
Tel. 050-3022410   Tel. 050-3021282 
 

In het afgelopen jaar hadden de volgende leden zitting in de MR: 
 

Albert Jansen   namens personeel Ten Boer  voorzitter 
Erika Dompeling   namens ouders Woltersum   
Martin van Agteren  namens ouders Ten Boer 
Joost Eggebeen   namens personeel Woltersum  
Wilma Pietersma   namens personeel Ten Boer  GMR aanwezige 
Jantine Reinders   namens ouders Ten Boer   secretaris 
 

Aan het eind van dit schooljaar zijn Jantine en Erika gestopt. Hun jongste kinderen hebben ook de stap naar het 
Voortgezet Onderwijs gemaakt. Jantine en Erika waren zeer gewaardeerde leden. Komend schooljaar zal Theo Roelofs 
namens de ouders van Ten Boer zitting nemen in de MR. Het nieuwe MR-lid voor de ouders vanuit Woltersum heet 
Alrik Zeewuster. 
 

Vergaderingen 
De MR heeft het afgelopen jaar vijf maal vergaderd. We vergaderden op de Huifkar in Ten Boer. Volgend schooljaar 
vergaderen wij op de Huifkar in Woltersum. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers van leerlingen van 
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de school en voor personeelsleden. Ouders/verzorgers kunnen via een MR-lid punten aandragen. Spreekrecht van 
ouders kan via de voorzitter en secretaris aangevraagd worden. 
 

 
Onderwerpen die dit jaar behandeld zijn. 
 

 

Vaststaande wederkerende onderwerpen 

Onderwerp Vergadering Status 

Jaarverslag MR 1 september 2014 Kanttekeningen geplaatst door MR, 
later via de mail goedgekeurd. 

Schooljaarverslag 2013-2014 2 september 2014 
 

Schooljaarverslag goedgekeurd. 

Jaarverslag MR 2013-2014 2 september 2014 Goedgekeurd. 

Schoolondersteuningsprofiel   - Komt volgend schooljaar op de rol. 

Schoolplan 2015-2019 2 december 2014 t/m 
26 mei 2015 
 

In voorbereiding op de komende 
schoolplanperiode is steeds aandacht 
geweest voor dit onderwerp. 

Formatie 2015-2016 31 maart 2015 
26 mei 2015 

MR is geïnformeerd. 
Formatieplan wordt goedgekeurd. 

Groepsindeling 2015-2016 26 mei 2015 MR is geïnformeerd en  
groepsindeling is goedgekeurd. 

Cito-Eindtoets 2014-2015 26 mei 2015 MR is ingelicht. 

Vakantieregeling 2015-2016 26 mei 2015 Vakantierooster is goedgekeurd. 

Schooljaarplan 2015-2016 26 mei 2015 
Mailverkeer. 

Door omstandigheden niet af. 
Na mailverkeer is MR akkoord met 
afhandeling in 2015-2016. 

Onderwerpen die op ons pad kwamen 
 

Onderwerp Vergadering Status 

Continurooster 2 december 2014 t/m 
26 mei 2015 
 

MR is ingelicht over de bedoeling, de 
procedure, de haken en ogen. 
Onderwerp is nog steeds in dit 
stadium. 

Overlegmodel n.a.v. nieuwe CAO voor het 
onderwijs. 

17 september 2013 
26 mei 2015 
Mailverkeer. 

MR is ingelicht. 
MR is akkoord met Overlegmodel. 
Afgehandeld. 

Aanpassen schooltijden. 26 mei 2015 Goedgekeurd. 

Ouder- , leerkracht- en leerling -enquêtes 2 december 2014 MR is ingelicht en is tevreden. 

Agenda MR-vergadering op de website.  31 maart 2015 
26 mei 2015 

MR is geïnformeerd. 
Afgehandeld. 

Coachen met Beelden 2 december 2014 MR is geïnformeerd en gaat akkoord. 

Sollicitatieprocedure voor nieuwe 
leerkrachten 2014-2015 

2 september 2014 
31 maart 2015 

MR doet tussenevaluatie.  
Check of procedures werken en vorig 
jaar goed zijn gevolgd.  

Update Cito-middentoetsen  31 maart 2015 MR is ingelicht en is tevreden. 

Workshops Marenland m.b.t. Strategisch 
Beleidsplan Marenland 

31 maart 2015 MR is ingelicht en heeft eigen inzet 
geëvalueerd.  

Punten die elke vergadering terugkomen 

Onderwerp Vergadering Status 

GMR Alle vergaderingen. Loopt. 

Mededelingen (ontwikkelingen school) Alle vergaderingen. Loopt. 

Dossier Kindvoorziening Woltersum Incidenteel. Dossier wordt bijgehouden. 

Post Alle vergaderingen. Loopt. 

Rondvraag Alle vergaderingen. Loopt. 
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Hyperlinks: 
Zoals eerder aangegeven, op de website kunt u veel informatie vinden over de activiteiten van de MR. Als u meer wil 
weten over de uitwerking van de onderwerpen, dan kunt u via de hyperlinks online de informatie in de notulen vinden. 
 
Vergadering 2 september 2014 
 
Vergadering 2 december 2014 
 
Vergadering 3 februari 2015 
 
Vergadering 31 maart 2015 
 
Vergadering 26 mei 2015 
 
Informatie aan de achterban 
Jaarverslagen en goedgekeurde notulen, maar ook algemene informatie over wie wij zijn en wat wij doen, kunt u vinden 
op de site van de huifkar. Onder het kopje MR vindt u hier alle informatie over onze bezigheden.  
Daarnaast informeert de MR u “op de ouderwetse manier” in Het Trekpaard (Ten Boer) en de nieuwsbrief (Woltersum) 
over onze werkzaamheden. U kunt de goedgekeurde notulen inzien in de map “Medezeggenschapsraad”. De map ligt 
in de personeelskamer. De koffie staat klaar. 
 
Blik op de toekomst 
Het schooljaar 2014-2015 was een relatief rustig jaar geweest. Via de GMR en Marenland kwamen ons geen 
alarmerende signalen over de positie van de Huifkar in Woltersum ter ore.  We hadden dit jaar vanuit de MR geen 
officieel lid meer in de GMR. Wilma heeft als toehoorder wel de meeste GMR-vergaderingen bijgewoond. Er heeft een 
ouder van vestiging Ten Boer zitting genomen in de GMR, maar zij is geen lid van de MR. Het blijft voor ons zaak om 
onze rechten en plichten te weten, en op de hoogte te blijven over mogelijke veranderingen t.a.v. de positie van 
vestiging Woltersum. Dit blijft een punt van aandacht. 
 
Een ontwikkeling die de MR het vorige jaar heeft doorgemaakt, is dat de MR nu formeel door de directeur als klankbord 
is ingezet om te helpen om toekomstig beleid van de school vorm te geven. De MR is uitvoerig op de hoogte gebracht 
van ontwikkelingen t.a.v. de ontwikkeling van het Schoolplan 2015-2019. In dit stuk worden financieel onderbouwd de 
toekomstige actiepunten in een tijdskader omschreven. De MR is als klankbord gebruikt en heeft ruimte gekregen om 
zelf punten aan te dragen. Dit is een nieuwe ontwikkeling en het kan op zich nog uitgebreider worden uitgevoerd. Het is 
wel een interessante stap die de MR als onderdeel van de organisatie maakt: controleren, maar ook meedenken en 
mede vormgeven. 
 
De MR heeft wederom een duidelijke rol gekregen en genomen bij de aanstelling van nieuwe leerkrachten. We hebben 
ook kritisch het procedurele handelen van school en de MR in dezen besproken. Er is een protocol opgesteld, waarbij 
ook de inzet van ouders vanuit de MR staat gedocumenteerd. Dit is een goed ontwikkeling, het leidt tot verdere 
professionalisering van de school en de Medezeggenschapsraad. 
 
Ik hoop dat u door het lezen van onze activiteiten en het lezen van de notulen middels het internet een beeld heeft 
gekregen van wat wij doen. Wij willen het beste voor de kinderen in Ten Boer en in Woltersum. In deze roerige tijden 
van bezuinigingen en krimp proberen wij voor school bij de diverse partijen het maximale voor elkaar te krijgen en waar 
mogelijk de directeur te steunen in zijn gesprekken met stichting Marenland. Samen staan we sterker. 
De scholen verkeren in relatieve rust. Toch staat binnen onze school nog heel veel te gebeuren. De MR wil haar rol 
daarin vervullen. Met elkaar kunnen wij het onderwijs voor de toekomst verder verbeteren. 
 
Albert Jansen 
Voorzitter MR 
  

http://www.obsdehuifkar.nl/Portals/1023/docs/2014-09-02%20notulen%20vergadering%20MR.doc
http://www.obsdehuifkar.nl/Portals/1023/docs/notulen%20vergadering%202014-12-02.doc
http://www.obsdehuifkar.nl/Portals/1023/docs/notulen%20vergadering%202015-02-03.doc
http://www.obsdehuifkar.nl/Portals/1023/docs/notulen%20vergadering%202015-03-31.doc
http://www.obsdehuifkar.nl/Portals/1023/docs/notulen%20vergadering%202015-05-26.doc
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Jaarverslag 2014-2015 MR OBS De Huifkar.doc (behandeld door A. Jansen, voorzitter MR). 


