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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Anne Frankschool voor het 
schooljaar 2017-2018. 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 bekent 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 Anne Frankschool 
bestaat uit 6 deelnemers; 3 leerkrachten en 3 ouders.  
 
Leerkrachten  

• Marijn Wierda-Macco  
• Djamila Azouagh 
• Niels Burema  

Ouders  
• Farida Esadik 
• Jos van Santen 
• Hassan el Amrani   

Taakverdeling: 
• Voorzitter: Marijn 
• Penningmester: Hassan 
• Website: Jos 
• Secretaris: Niels 

 
 
Naast de formele leden van de MR schuift de directeur (vrijwel) iedere vergadering aan als 
vertegenwoordiger van de directie. Vergaderingen van de MR van de Anne Frankschool kennen een 
vergaderschema. Er wordt op wisselende dagen 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 2017 -2018 
 

• Jaarplanning 
Ø Sept startvergadering 
Ø Sept vaststellen jaarverslag 
Ø Sept/okt bredeschool 
Ø Okt overleg OR 
Ø Okt begroting + formatie aan de hand van de begroting. 
Ø Okt arbo jaarplan 
Ø Nov Sinterklaas 
Ø Dec verslag vertrouwens/klachtenpersoon en toelichting wat ze doet. 
Ø Jan evaluatie MR 
Ø Feb concept zorgplan samenwerkingsverband 
Ø Maart ICT 
Ø Maart kwaliteit 
Ø April vakantie en formatieplan  
Ø April OR overleg 
Ø Evaluatie schooltijden 
Ø Mei vaststellen formatieplan 
Ø Juni jaarverslag af  

 
 

• Ouderbijdrage 

Dit jaar hebben we het veel over de vrijwillige ouderbijdrage gehad. Er kwam niet veel binnen en het 
innen van de ouderbijdrage zorgde voor veel weerstand. Om die reden hebben we als MR er mee 
ingestemd met het voorstel dat we de ouderbijdrage afschaffen en hier dus niet meer op wordt 
begroot. Effect zal wel zijn dat de neven activiteiten die door de ouderbijdrage werden betaald 
soberder zullen worden.  
 

• Schoolreisbijdrage  

Het schoolreis geld moet betaald worden. Als dit niet zo is gaat een kind niet mee op schoolreis en 
zal deze op school blijven. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat er regelingen kunnen worden 
getroffen als dit op tijd is aangegeven.   
 

• Lerarentekort 

Zoals misschien wel bekend is het lerarentekort een serieus probleem. Op dit moment merken we dit 
vooral omdat we moeilijk invallers kunnen krijgen voor een leerkracht die afwezig is. We hebben het 
geluk dat we op dit moment geen langdurige zieken hebben.  
Er is besloten dat we ziekte meer binnen school zullen opvangen. Dit houdt in dat we als iemand ziek 
is we dit sneller binnen school zullen opvangen met iemand die op dat moment ambulant staat of 
door te een collega te vragen die op die dag niet werkt.  
De school krijgt geld om de werkdruk naar beneden te krijgen. Martijn heeft bij het team een 
inventarisatie gedaan en aan de hand daarvan een plan opgesteld. Als MR hebben we ingestemd met 
dit plan. 
 
 
 
 



• Financiën 

We leven qua begroting best goed. Dit komt omdat we steeds beter in beeld hebben hoe duur alles is 
wat we binnen krijgen en wat eruit gaat. Hierdoor kunnen we hier ook beter rekening mee houden 
en realistischer begroten.  
We raken een behoorlijk deel van onze subsidies kwijt waardoor we als school gaan normaliseren. 
Een heel duidelijk resultaat hiervan is dat we van drie kleuterklassen naar twee kleuterklassen zijn 
gegaan. We hebben van de gemeente nog wel geld gekregen voor VVE ondersteuning. 
Het gaat dus niet minder met de school maar door politieke beslissingen moeten er keuzes worden 
gemaakt en moeten we dus als school normaliseren. Dit proces houden we wel scherp in de gaten 
om te kijken of dit niet ten koste gaat van het onderwijs.    
 

• Schoolontwikkeling  
- We hebben extra I-pads 
- We willen van een voldoende op veiligheid naar een goed. 
- Werkgroep plus aanbod 
- Nieuwe taalmethode zodat we volgend jaar met een nieuwe taal, spelling en 

woordenschatmethode aan de slag kunnen.  
 

• MR cursus 

Als MR hebben we 5 februari een MR cursus gedaan zodat we als MR weet helemaal op de hoogte 
zijn van wat onze rechten en plichten zijn. Na deze cursus konden we zien dat we in vergelijking met 
ander MR-en op andere scholen het best goed doen. We vonden het fijn dat we bij de cursus ook 
veel direct konden toepassen. Als MR hebben we de cursus als positief ervaren. 
 

• Formatie  

We hebben -25.870 tekort voor personeel en dit halen we uit reserves. Waarom is dat verantwoord? 
We gaan heel erg terug financieel gezien door de achterstandsgelden. We moeten hierin groeien. 
Martijn vindt het niet verantwoord om hier nu al in te korten. We moeten hierin normaliseren.     
Niet al het extra geld gaat weg, waardoor er niemand weg hoeft maar wel een verschuiving. 
Financieel gezien is het plan veranderd. Als MR hebben we hiermee ingestemd. 
 

• Vakantierooster 

De belangrijkste opmerking bij het vakantierooster is dat er gekozen is voor een “Pinkstervakantie”. 
De reden hiervoor is omdat het anders een hele lange zit is tot het einde van het schooljaar en we 
voorzien dat dit de kinderen geen goed zal doen. Het is van belang dat de school dit goed 
communiceert naar ouders toe omdat het een vakantie is die niet gebruikelijk is.  
Ook is er gekeken of de vrijdag na Hemelvaartsdag vrij kon zijn maar dit was helaas niet mogelijk.  
 
 


