
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool De Wingerd  

Cursusjaar 2016/2017 

Beste lezer,  

Hier treft u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Gereformeerde Basisschool De 

Wingerd in Goes. We vinden het fijn als het jaarverslag door velen van onze achterban gelezen wordt 

en hebben het juist daarom kort en krachtig gehouden.  

Zoals u kunt zien hebben we wat wisselingen gehad: wisseling van voorzitter,  een nieuw lid en een 

vertrekkend directeur. Ondanks deze wisselingen hebben we als MR veel mogen doen. Zo hebben we 

het afgelopen jaar goed gebruikt om te werken aan onze professionalisering. U zult lezen hoe we dit 

hebben opgepakt.  

 

1. Samenstelling Medezeggenschapsraad: 

Personeelsgeleding: Ingeborg Bakker, Tineke van Langevelde, René de Kok (sinds sept.2016) 

Oudergeleding: Stefan Houweling, Jessica Paul (voorzitter)  Marieke van der Plas (secretaris) 

 

2. Vergaderdata: we hebben dit schooljaar vijf maal vergaderd en wel op de volgende data:  

13 oktober, 24 november, 26 januari, 20 april, 15 juni; hiervan hebben we twee vergaderingen 

gehad waarbij de (plaatsvervangende) directie aanwezig was.  

3. Behandelde onderwerpen MR 2016/2017 

Plusklas/MHB- beleid: 

MR heeft de directie geadviseerd om hier prioriteit aan te geven. Directie heeft een MHB-

beleidsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit plan heeft de MR erop aangedrongen vaart te 

maken en na de herfstvakantie echt te gaan starten in groep 7/8. Dit is gebeurd. In mei/juni 

wordt dit eerste jaar geëvalueerd. De MR geeft aan dat deze evaluatie grondig gedaan moet 

worden en geeft als advies mee dat het goed is dat er uitbreiding plaatsvindt in zowel uren als 

klassen.  

 

Afscheid Arriën Boes:  

In december hebben we afscheid genomen van de directeur. Tineke van Langevelde en Arend 

Schutte hebben in onderling overleg zijn positie in het overleg met de MR waargenomen. Het is 

fijn dat de overlegvergaderingen met de directie vanaf het nieuwe schooljaar weer met een 

directeur kunnen plaatsvinden.  

 

Begroting Wingerd:  

De MR heeft diverse malen navraag gedaan naar de begroting. De MR heeft de afgelopen jaren, 

omtrent de begroting nauwelijks een rol gespeeld. Gezien de MR recht op informatie met 

betrekking tot de begroting heeft, willen we deze rol serieus op ons nemen. In januari ontvingen 

we een samenvatting van de begroting van het cursusjaar 2016/2017. Deze gaf ons te weinig 

informatie (bijv. doordat we geen vergelijking hadden met voorgaande jaren) zodat we besloten 

hebben hier dit jaar verder niets mee te doen en vanaf volgend jaar met de start van de nieuwe 

directeur deze taak opnieuw op te pakken.  



Website Wingerd 

De website van de school was moeilijk te vinden: De MR heeft meerdere malen de directie 

geadviseerd om de bereikbaarheid van De Wingerd via Google te verbeteren en hier prioriteit 

van te maken gezien de school nauwelijks vindbaar was. De ICT-er heeft dit opgepakt en de 

school is inmiddels goed vindbaar op internet.  

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

De MR is steeds op de hoogte gehouden van het project ouderbetrokkenheid en heeft een 

positieve reactie gegeven over de nieuw te starten projectgroep.  Het project 

ouderbetrokkenheid is een nieuw op te starten team  van ouders en leerkrachten en directie. Zij 

komen frequent  bij elkaar om onderwerpen die direct op betrekking hebben op verbetering van 

de kwaliteit van de school, verder uit te werken. 

 

Schoolplein/speeltoestellen 

De MR heeft inzage gehad gedurende het proces rondom de keuze en plaatsing van de 

speeltoestellen. We hebben erop aangedrongen hier prioriteit aan te geven om de kinderen 

beter te kunnen laten spelen.  

 

Activiteitenplan 

Als MR hebben we samen een activiteitenplan opgesteld waarin we onze visie en missie 

verwoord hebben. Dit document geeft ons houvast en is onze leidraad voor ons functioneren 

gedurende het schooljaar.  

 

Betrokkenheid achterban 

Dit schooljaar hebben we twee maal inbreng van een ouder gekregen. Het spreekt voor zich dat 

we hier blij mee waren maar dat de toegankelijkheid of bereikbaarheid van de MR beter mag 

worden.  

De MR zoekt naar een manier waarop we meer contact met onze achterban krijgen. Onze 

achterban zijn de ouders én het personeel van De Wingerd.  De MR heeft twee maal een 

spreekuur ná schooltijd georganiseerd. Het bleek dat dit geen juist middel was. Komend 

schooljaar verplaatsen we dit spreekuur naar de morgen (gelijk om 8.45 uur) en hopen zo  wel 

ouders en personeelsleden te ontmoeten in dit spreekuur. 

Verder heeft de MR  een grote slag geslagen met informatieverstrekking onder andere via de 

website. Het activiteitenplan is op de website geplaatst,  men kan de samenstelling van de MR 

inclusief onze missie en visie terugvinden en wordt er na iedere vergadering een samenvatting in 

de Pers geplaatst. De MR blijft zoeken naar mogelijkheden om de achterban te bereiken, 

mogelijk via facebook.  

Formatie 

De MR heeft deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken voor een nieuwe directeur en in overige 

vacatures.   

 

Formatie MR: Tineke is per januari 2017 gestopt met het voorzitterschap. Jessica heeft deze taak 

van haar overgenomen. In juni treden zowel Marieke (namens de oudergeleding) en Tineke 

(namens de personeelsgeleding) af. Marieke wordt opgevolgd door Rebekka van Dongen.  



Calamiteitenplan 

De MR heeft meegedacht bij het opstellen van het calamiteitenplan van de Wingerd en heeft 

enkele verbeteringen geadviseerd.  

 

Contact met GMR 

De MR had tot 2016 geen contact met de GMR terwijl de MR haar achterban is. Hier heeft de MR  

aandacht aan gegeven door contact te zoeken met hun secretaris. Inmiddels ontvangt de MR hun 

notulen, activiteitenplan en wordt de MR door hen op de hoogte gehouden van overige zaken. 

Dit zorgt voor meer betrokkenheid op elkaar en voor meer duidelijkheid in bijv. wat een GMR-

taak is en welke zaken MR-zaken zijn.  

 

Advies SOP 

De MR heeft met name vanuit de oudergeleding kritisch gekeken naar het opgestelde SOP 

(schoolondersteuningsplan); vooral met het doel om dit plan zo begrijpelijk mogelijk te maken 

voor ouders. Dit plan speelt vooral een rol wanneer ouders zich oriënteren op de keuze voor een 

school voor hun kind(eren) omdat ouders hierin kunnen lezen welke extra ondersteuning de 

school kan bieden.  

 

Persoonlijke doelen MR leden en persoonlijke kwaliteiten 

De MR heeft zich bezonnen op het benutten van de persoonlijke kwaliteiten in de MR. Deze 

hebben we in kaart gebracht en nemen we mee bij de werkgroepenverdeling. Ook deelden we 

aan elkaar waarom je in de MR zit en wat je er graag mee wilt bereiken. 

 

Nascholing   

Dit jaar heeft de MR besloten om  geen nascholing te volgen. Nascholing wordt ingepland in de 

agenda van cursusjaar 2017-2018, dit gezien de formatiewisseling binnen de MR en de 

prioritering van het activiteitenplan.  

 

Formatie personeel Wingerd 

Naar aanleiding van de formatiebesprekingen 2015/2016 heeft de MR erop aangedrongen deze 

besprekingen voor komend cursusjaar eerder in het lopende cursusjaar te starten. Dit is 

toegepast in het vaststellen van de formatie van komend jaar en is in goede harmonie verlopen.  

 

Professionalisering MR 

Het jaar 2016/2017 heeft in het teken gestaan van professionalisering van de MR. Dit uit zich in 

het inmiddels vastgestelde activiteitenplan, het oprichten van werkgroepen in de MR, 

communicatie met de achterban via de Pers, website en het spreekuur. De MR heeft gewerkt aan 

duidelijkheid rondom de positie van de MR in De Wingerd, met name richting de directie. We 

willen bereiken dat de MR een volwaardige gesprekspartner is voor De Wingerd met als doel 

mee te werken aan verbetering van de kwaliteit van de school.  

 

 

Nawoord 

Wij kijken terug op een goed jaar.  Ook een ingrijpend jaar door onder andere het vertrek van de 

directeur. We kijken uit naar een goede samenwerking met Lizo Koppejan, de nieuwe directeur. 

Tevens hopen we komend schooljaar op meer contact met de achterban. Mocht u voor de MR 

goede suggesties hebben, dan horen we dat graag van u! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


