Medezeggenschapsraad OBS de Jutter
Jaarverslag 2018 – 2019
Rol van de medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de
school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de
medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.
Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen
moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit
genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten
over het beleid op school.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het
schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad zijn ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de
medezeggenschapsraden van de scholen.
Jaarverslag van de MR:
De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden.
Een jaarverslag geeft overzicht van de samenstelling en werkzaamheden van de MR. Het jaarverslag
is bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is.
Samenstelling MR schooljaar 2018 – 2019:
MR voorzitter (oudergeleding): mevr. C. Bruins
MR oudergeleding: dhr. M. van Aken, dhr. R.J. Meinderts
MR personeelsgeleding: mevr. J. Bedijn, dhr. R. Alkemade, mevr. R. Passchier
Besproken onderwerpen in de MR vergaderingen schooljaar 2018-2019:
● Professioneel statuut
● Externe promotie van de school
● Protocol versnellen doubleren
● Protocol BHV ontruimingsplan
● Schoolveiligheidsplan
● Positionering OBS de Jutter in Noordwijk
● Voornemen directeur bestuurder samenvoegen DV/regulier
● Koerswijziging schooljaar 2019-2020
● Gevolgen koerswijziging

Vergaderingen:
De MR van basisschool de Jutter kwam bij elkaar;
2018: 5 september, 12 september, 26 september, 8 oktober, 7 november, 14 november, 28
november.
2019: 9 januari, 13 maart, 15 mei.
Eenmalig extra overleg OMR (oudergeleding)
Eenmalig extra overleg PMR (personeelsgeleding)
Urgente vergaderpunten:
Vanaf de eerste vergadering lag de aandacht van de MR op de komende veranderingen, welke eind
schooljaar 2016-2017, reeds werden aangekondigd:
● Vertrek van mevr. G. Baars als directeur van de Jutter
● Zoeken naar- en aanstellen van een interim directeur
● Zoeken naar- en aanstellen van een adjunct directeur
● De voorgenomen veranderingen, van de directeur bestuurder, binnen de school m.b.t. het
voornemen van inclusief onderwijs i.p.v. separaat Da Vinci onderwijs
Beslissingen:
● Als interim directeur werd aangenomen mevr. E. Dijkstra en als adjunct-directeur mevr. M.
Koelewijn.
● De herpositionering van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen leidde tot extra
bijeenkomsten van de MR maar ook tot ouderinformatieavonden.
Inzet externe deskundigheid m.b.t. verandermanagement:
De MR heeft zich gedurende het proces laten adviseren door Vereniging Openbaar Onderwijs.
Data toegevoegde ouderinformatieavonden op initiatief van de directeur bestuurder:
31 oktober 2018
8 april 2019
N.a.v. de vergadering van 8 april volgt op 15 april 2019 een schriftelijke ouderraadpleging, uitgezet
door de PMR.
Veranderingen n.a.v. besproken onderwerpen in schooljaar 2019 - 2020:
● Koerswijziging: voornemen samenvoegen Da Vinci – regulier m.i.v. schooljaar 2019-2020
● Positionering de Jutter in Noordwijk: visie/missie /evt. naamswijziging/”huiskleuren”
● Formatie personeel: alle klassen zijn bemensd.
● Formatie MR: Caroline Bruins en Michiel van Aken nemen afscheid van de MR
● Er volgen verkiezingen: Kim Veerman (pmr) en Frederieck van der Ploeg (omr) zullen
schooljaar 2019-2020 zitting nemen in de MR.
Speerpunten MR schooljaar 2019-2020:
● Continuïteit / aanwas nieuwe leerlingen
● Professionalisering MR
● Vergroten ouderbetrokkenheid
● Vernieuwing schoolgids.
Namens de MR,
R.Passchier (PMR)

