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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Wilhelmina school 

uit Apeldoorn. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school 

over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, 

informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van 

ouders in het onderwijs. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming 

betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van 

de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is 

zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

 

Samenstelling 

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. 

De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de 

vergaderingen. De MR van de KWS bestaat uit 8 deelnemers; 4 leerkrachten en 4 ouders. 

 

 Namens de leerkrachten zijn dit: Sylvia Aalten, Inez Vergeer, Irene Jeeninga en Tom van der 

Veen 

 Namens de ouders zijn dit: Yves Maurice, Marchien Giaccotto, Martijn Kompanje en Adla 

van Riessen. 

 

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur (vrijwel) iedere vergadering aan als 

vertegenwoordiger van de directie KWS. 

 

Vergaderingen 

De MR van de KWS kent in principe een vergaderschema van om de maand. Er wordt meestal op een 

dinsdag vergaderd. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben 

met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige 

verandertrajecten. 

Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele 

instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de 

schoolgids, enz. 

 

De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR -

leden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven. 

 

Onderwerpen 2015/2016  

 

MR -verkiezingen 

Afgelopen jaar heeft de voorzitter van de MR – Richard de Haan aangegeven te willen stoppen. 

Er is een oproep gedaan bij ouders om zich kandidaat te stellen en in daarop kwam 1 reactie en 

mochten we Marchien Giaccotto verwelkomen. Adla van Riessen heeft het voorzitterschap 

overgenomen van Richard de Haan. De overige personeelsleden van de KWS hadden allen 

aangegeven graag nog door te willen zodat daar geen veranderingen hoefden plaats te vinden. 

Een van de ouders van de KWS neemt zitting in de GMR, te weten Linda van Vliet. 

 

 



Begroting 2016/2017 

De directeur heeft de begroting gepresenteerd Voor 2016/2017 is er een sluitende begroting. Ondanks 

dat ons leerlingenaantal gedaald is met 5 leerlingen, is er geen sprake van verplichte mobiliteit. 

 

Schoolplan 2015/2016 

Het schoolplan is besproken. Dit is het eerste jaar uit het schoolplan 2015 - 2019. Er zijn geen nieuwe 

zaken in opgenomen  

 

CAO 

Het doel van de nieuwe CAO is het verminderen van de werkdruk. De GMR heeft instemming 

gegeven vanuit Stichting PCBO. MR heeft daarna met dit voorstel ingestemd. 

 

Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag vormt de verantwoording naar de doelgroepen, ouders, team, externen (bestuur en 

inspectie) en is besproken in de MR 

 

Formatieplan 

In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar 

worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. De 

personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding 

heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2015-2016 is besproken en goedgekeurd in de MR. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar allerlei 

praktische zaken. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategisch 

beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids, die vervolgens ook naar de 

onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring.  

 

Vakantierooster 

Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar 

zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het beleid inzake het vakantierooster. Het uiteindelijke 

vakantierooster wordt gepubliceerd op de website en in de jaarkalender voor ouders. Bij de vakanties  

nemen we het voorstel vanuit de gemeente over. De nog te plannen studie(mid)dagen worden 

verspreid over de verschillende weekdagen ingeroosterd. 

 

Passend onderwijs 

De directie van de KWS heeft ons afgelopen jaar een aantal keer bijgepraat over het wel en wee van 

passend onderwijs in Apeldoorn. 

 

Rust in school 

In het afgelopen schooljaar zijn aan de hand van bijeenkomsten met zowel ouders als personeel een 

aantal afspraken opgesteld die de rust in school moeten bevorderen. De ervaringen na het invoeren zijn 

met elkaar gedeeld. 

 

Analyse Cito eindtoets groep 8  

Voor het eerst hebben de leerlingen uit groep 8 pas in de week voor de meivakantie de Cito eindtoets 

gemaakt. In juli zijn de resultaten van de Cito eindtoets gepresenteerd. Alle leerlingen in groep 8 

hebben hieraan meegedaan. We scoren wederom boven het landelijk gemiddelde. 

 

Instroomgroep 

Met instemming van de MR is per 1 februari 2016 een instroomgroep gestart. De instroom van nieuwe 

leerlingen was voorzien en er was rekening mee gehouden in de formatie. 

 

 

 



Christelijke identiteit 

De ouders in de MR geven aan dat het erg leerkracht afhankelijk is, of er altijd wordt gebeden  

‘s morgens in de klas en/of voor de lunch. Hierop is er een brief naar alle leerkrachten van de KWS 

gestuurd om zo even aan te geven wat de regels hiervoor zijn. 

 

Verkeerssituatie 

Enkele keren is de verkeerssituatie rondom school besproken. Dit blijft zorgelijk en een 

aandachtspunt. Met de politie is wel afgesproken dat ouders hun auto aan de parkzijde mogen parkeren 

om hun kind te halen en brengen. Buiten de tijden moet er op deze plekken betaald worden voor 

parkeren.  

 

ICT 

Als MR willen we kijken hoe we om gaan met vernieuwingen in onderwijsland aangaande ICT. 

Vanuit PCBO wordt er ook gekeken naar deze vernieuwingen. Omdat dit vrij langzaam gaat hebben 

we besloten als MR om samen met de leerkrachten van de school te kijken wat de behoeften zijn en 

waar we eventueel kunnen versnellen. Afgesproken is dat we het komende schooljaar 2016/2017 

kunnen kijken of we een plan kunnen maken waarin staat wat we willen met ICT en welke behoeften 

we hebben. 

 

 

 

 


