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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO De Meie over het schooljaar 
2018/2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar 
mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te 
informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. 
De MR van de Meie stelt dit jaarverslag voor het eerst op. De MR ziet dit als een begin van 
verdergaande professionalisering van de werkwijze van de MR. 

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 van de school over belangrijke 
schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 
vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. 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. De MR van De Meie bestaat 
uit 4 leden. Helaas hebben we sinds het aftreden van een ouderlid in april 2019 sindsdien een 
vacature voor een lid van de oudergeleding. De MR vindt dit een hoogst onwenselijke situatie. 
Meerdere oproepen in de nieuwsbrief en het persoonlijk benaderen van ouders hebben tot nog toe 
niet geleid tot het vinden van een kandidaat voor de vacature van lid oudergeleding. De MR hoopt 
van harte dat aan deze situatie een einde komt in het schooljaar 2019/2020.  

Samenstelling MR schooljaar 2018/2019:  

Nicole Harsveldt (personeel, tevens voorzitter MR): gehele schooljaar 

Janneke Meijers (personeel, tevens secretaris): sinds april 2019. Janneke heeft Joyce Hubers 
opgevolgd, die vanaf augustus 2018-april 2019 in de personeelsgeleding heeft gezeten. 

Axel de Koning (ouder): gehele schooljaar.  

Vacature (ouder): sinds april 2019 na het aftreden van Yvonne Hilleman.  

Vergaderingen  

De MR van De Meie vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de 
MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. 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, het scholingsplan en de 
schoolgids. De MR vergadert in principe altijd zonder directie, maar kan indien gewenst de directie 
uitnodigen om een bepaald onderwerp toe te lichten.  

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2018/2019 waren:  

 12 september 2018 

 24 oktober 2018 

 10 december 2018 

 19 februari 2019 

 4 april 2019 

 16 mei 2019 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze 
opvragen door een mail te sturen aan: n.harsveldt@obase.nl. 

De vergaderdata van het komende schooljaar zijn onder voorbehoud van wijzigingen terug te vinden 
op de MR-pagina van de website van De Meie. In de onderstaande paragrafen worden de 
belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2018/2019 aan bod gekomen zijn kort beschreven.  

Onderwerpen en werkzaamheden  

Begroting en jaarplan 2019  

De directie heeft in het voorjaar van 2019 nagelaten de begroting voor te leggen aan de MR. Dit 
betreft een onwenselijke situatie, die toegeschreven kon worden aan de wisseling van 
(interim)directie. De MR heeft er vertrouwen in dat de huidige directie de begroting over 2020 wel 
voor akkoord aan de MR zal voorleggen. Het voorgelegde jaarplan is door de MR akkoord bevonden. 

Formatieplaatsenplan, groepsindeling en werkverdelingsplan 

Het aanleveren van het formatieplaatsenplan heeft dit schooljaar laat plaatsgevonden, pas in juni. 
Hierdoor zijn er een aantal MR-vergaderingen vervallen, aangezien er geen onderwerpen waren om 
over te vergaderen. Het aangeleverde formatieplaatsenplan en de bijbehorende groepsindeling zijn 
door de MR akkoord bevonden. Aan de personeelsgeleding is het werkverdelingsplan voorgelegd; de 
personeelsgeleding is hiermee akkoord gegaan na kleine wijzigingen. 

Protocollen 

De MR heeft kennis mogen nemen van het interne protocol “Aanpak leesproblemen en dyslexie”. De 
MR heeft voorstellen gedaan tot tekstuele aanpassingen, die verwerkt zijn.  

Stakeholdersreview en betrokkenheid MR bij vacaturestelling functie directeur 

Namens de MR hebben Yvonne Hilleman en Nicole Harsveldt deelgenomen aan het 
stakeholdersreview, volgend op het tevredenheidsonderzoek zoals dat binnen Obase onder ouders, 
leerlingen en medewerkers is gehouden. Bij het vacant stellen van de vacature van directeur van De 
Meie is de MR intensief betrokken bij het opstellen van de vacaturetekst en de sollicitatieprocedure 
inclusief de gehouden sollicitatiegesprekken. 
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Schoolgids en vakantieplanning 2018/2019  

De schoolgids en vakantieplanning zijn door de directie aan de MR voorgelegd. De MR heeft 
ingestemd met het voorstel. De MR heeft ingestemd met de concept schoolgids en de 
vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2019/2020.  

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de MR is in het najaar van 2018 geüpdatet. Het vorige reglement 
was een aantal jaren oud en klopte niet meer met de situatie zoals die is.  

Scholing 

Drie MR-leden (Joyce Hubers, Yvonne Hilleman en Nicole Harsveldt) hebben in december 2018 de 
Start-MR cursus gevolgd van de Vereniging Openbaar Onderwijs. De scholing is gevolgd op verzoek 
van de MR zelf, mede gelet op de vernieuwing van de leden van de MR. Helaas hebben twee leden 
die de cursus gevolgd hebben, inmiddels de MR weer verlaten. De cursus is van grote waarde 
geweest voor het vergroten van de kennis binnen de MR. Tevens beschikken we als MR door het 
volgen van de cursus over een goede basisplanning van onze werkzaamheden, een correcte 
jaarkalander en inzicht in de diverse bevoegdheden van de MR. 

GMR  

Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 heeft een wisseling plaats gevonden van lid van de 
GMR. In de voorgaande jaren heeft een lid van de personeelsgeleding dit op zich genomen en het 
afgelopen schooljaar is Axel de Koning afgevaardigd als MR-lid dat tevens de vergaderingen van de 
GMR zal bijwonen. Door omstandigheden is het niet gelukt om dit waar te maken. De voorzitter van 
de MR heeft de taak eenmalig waargenomen door in juni 2019 een GMR-vergadering bij te wonen. In 
de GMR vergaderingen worden alle zaken besproken die de gehele stichting aangaan. Voor de 
agenda’s en notulen van de GMR vergaderingen verwijzen wij u naar de website van Obase.  

Vergaderdata MR Schooljaar 2019/2020 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, vinden plaats op donderdag en beginnen meestal om 
15.30 uur. De voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 zijn:  

 Donderdag 5 september 2019  

 Donderdag 31 oktober 2019  

 Donderdag 19 december 2019 

 Donderdag 6 februari 2020 

 Donderdag 26 maart 2020  

 Donderdag 14 mei 2020 

 Donderdag 2 juli 2020  

De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR pagina 
van de website van De Meie. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons 
dan vooraf even weten via n.harsveldt@obase.nl 
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Nawoord 

De MR is verheugd over de samenwerking met de huidige directie van De Meie. Met uitzondering 
van de begroting is er een veelvoud aan onderwerpen en documenten aan de MR aangeboden voor 
advies, instemming of ter informatie. De directie geeft hiermee de MR de kans haar taken naar 
behoren uit te voeren. Tevens versterkt deze prettige werkwijze het gevoel samen aan de toekomst 
van De Meie te werken. Wij bedanken de directie dan ook graag voor de prettige samenwerking en 
gaan vol vertrouwen het komende schooljaar tegemoet. 
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