
Inleiding. 

 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De 

Hobbitstee over het schooljaar 2018/2019. In dit jaarverslag wil de MR laten zien waar zij 

zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Wat doet de MR? 

 Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het 

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

over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, verbeteringen en 

vernieuwingen in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie 

van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de 

MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de 

directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming 

van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, 

regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige 

ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een 

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

Samenstelling MR 

 De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen 

onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid 

wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Hobbitstee bestaat uit 6 leden. 

Drie personeelsleden en drie ouderleden. Samenstelling MR: 

 

Oudergeleding:                          

Voorzitter: Pim Coolen 

Joris Pappers 

Dirk van der Straaten 

 

Teamgeleding: 

Len Corbijn 

Daisy van den Meijdenberg 

Lisanne van Dijk 

 

Vergaderingen 

 

De MR van De Hobbitstee vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn 

openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De vergaderingen 

starten om 19.00 uur. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken 

zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren 

openbaar. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast 

worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar 

zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet 

geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan en de schoolgids. De directeur geeft 

voorafgaande aan een vergadering uitleg over de door haar ingebrachte onderwerpen.  

 



Onderwerpen 2018-2019 

• Formatieplan. Het formatieplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp. In het formatieplan 

wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden 

ingericht. Het formatieplan 2018-2019 is besproken en goedgekeurd in de MR. 

• De begroting van De Hobbitstee is in de MR besproken, waarna instemming is verleend met 

het voorstel. 

• Schoolgids en schoolplan. De schoolgids en het schoolplan zijn documenten waarin de 

school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken worden uitgelegd. De MR heeft 

instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids en het schoolplan, die vervolgens ook naar de 

onderwijsinspectie gestuurd dienen te worden ter goedkeuring. Alle twee hebben we 

besproken en goedgekeurd. 

•  Onderwijsvernieuwing. In het eerste deel van 2018-2019 heeft onze school begeleiding 

gehad van de Veerkracht groep. In de MR heeft de directeur hier regelmatig verslag van 

gedaan. 

• De MR heeft tijdens de vergaderingen bekeken hoe zij het beste het team kan ondersteunen. 

Vanuit de teamgeleding kwam er naar voren dat voor de verschillende activiteiten die door 

school worden georganiseerd het steeds moeilijker wordt om ouderhulp te krijgen. De MR is 

zich ervan bewust dat veel ouders allebei werken. We willen gaan bekijken of er een manier is 

waarop de ouders eerder van een activiteit horen en daarop dan beter in kunnen spelen. 

• In het afgelopen jaar waren er 2 vacatures op onze school. De oudergeleding van de MR was 

vertegenwoordigd in de BAC. 

 

 


