
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Admiraal de Ruyterschool  
  
Inleiding  
In het achterliggende schooljaar hebben we als MR weer veel nagedacht over het onderwijs 
op de Admiraal de Ruyterschool. Verschillende beleidszaken waarin onze instemming of ons 
advies werd gevraagd, zijn door ons besproken. In dit verslag over het schooljaar 2017-2018 
kunt u daar meer over lezen. 
  
 
Samenstelling MR  
  
Oudergeleding  
Mevr. A. Blonk (afgevaardigde t.b.v. de GMR) 
Mevr. L. Chevalking  
Dhr. H.B. Tuinier (voorzitter) 
  
Personeelsgeleding:  
Mevr. H.M. van As (secretaresse)  
Mevr. W.B. van der Grond (afgevaardigde t.b.v. de GMR)  
Mevr. A. Verhoeff  
  
Het afgelopen schooljaar zijn dhr. Tuinier en mevr. Verhoeff nieuw gekomen in onze MR. Met 
elkaar hebben we diverse vergaderingen gehad en goede gesprekken gevoerd waarin elke 
keer opnieuw het belang van de school, de ouders en de leerlingen voorop stonden. We 
hoefden aan het eind van het schooljaar geen verkiezinge te organiseren, omdat we het 
komende schooljaar in dezelfde samenstelling verder zullen gaan.  
  
 
Activiteiten  
In het cursusjaar 2017– 2018 zijn we als MR vier keer bijeen geweest om te vergaderen. Het 
was een rustig jaar waarin weinig van ons gevraagd werd door zowel bestuur als ouders.  
 
Door dhr. Hogendoorn werd ons gevraagd om mee te denken over verschillende 
onderwerpen: 

- Binnen brengen van schipperskinderen 
Omdat het afscheid van de schipperskinderen soms best heftig kan zijn en dit soms veel 
effect geeft op het begin van de (maandag)morgen hebben we er over nagedacht hoe we 
hier het beste mee om kunnen gaan. Hierbij keken we zowel naar de behoeftes van de 
schipperskinderen – en ouders, maar ook naar de praktijk in de klas. Het was daarom extra 
fijn dat mevr. Blonk hier als ervaringsdeskundige over mee kon praten. Uiteindelijk zijn er ook 
afspraken gekomen die met de ouders gecommuniceerd zijn.  

- Omgaan met privacygegevens 
Sinds de wet AVG van kracht is, heeft de school ook te maken met het nog meer 
beschermen van persoonsgegevens. Met elkaar hebben we nagedacht en besproken op 
welke manier de school hier mee om kan gaan.  
 
Het is mooi om op deze manier bij de school betrokken te worden.  

 
 



Instemming MR  
We hebben dit jaar ingestemd met de volgende zaken:  
 
Werkplan   
Hierin staan alle doelen die het team het komende cursusjaar wil behalen op de volgende 
terreinen: kwaliteitsbeleid, onderwijskundig beleid, zorg en begeleiding, ICT en mediabeleid, 
Integraal personeelsbeleid en Strategisch beleid. Dit plan zag er ook dit jaar goed doordacht 
uit en heeft onze instemming gekregen.  
  
(Schoolfonds)begroting   
Net als elk jaar kregen we ook dit jaar de Schoolfondsbegroting en de Schoolbegroting onder 
ogen. Het was fijn dat we dit jaar door het bestuur uitgenodigd waren om bij de presentatie van 
de begroting aanwezig te zijn. Op deze avond konden we als MR-leden onze vragen stellen 
over de begroting en werd deze ook voor ons uitgelegd. Dit was een waardevol moment.  
Gelukkig konden we constateren dat beide begrotingen er goed uitzagen. Zo kon de volledige 
MR instemmen met de Schoolbegroting en de oudergeleding instemmen met de  
Schoolfondsbegroting.   
 
Schoolgids 
Ook dit jaar hebben we de schoolgids weer besproken. Er waren dit keer zo goed als geen 
wijzigingen in de schoolgids, waardoor de oudergeleding ook hier hun instemming voor kon 
geven.  
 
Meer Jaren Onderhoud Plan 
Er werd ons ook gevraagd om in te stemmen met het MJOP. In dit plan staat voor de komende 
jaren alle onderhoudswerkzaamheden beschreven en begroot. We hebben ook hier onze 
instemming voor verleend.  
 
 
Eigen initiatieven 
Vorig jaar hadden we bij het bestuur de vraag neergelegd hoe ze om gaan met het aantrekken 
van nieuwe leerlingen. Dhr. Van der Velden is dit schooljaar bij ons geweest om onder andere 
hierover met ons in gesprek te gaan. Verder hebben we hier zelf ook regelmatig over 
gesproken het afgelopen jaar.  
We hebben met elkaar overdacht dat vooral een open uitstraling en positieve woorden van 
ouders van belang zijn.  
De open uitstraling kunnen we nog meer benadrukken door: buurtbewoners uit te nodigen voor 
bijv. zomerfair, kerstviering. Maar ook door stukjes in de krant, meedoen met NL-doet enz.  
 
 
Tenslotte  
We mogen met elkaar terugzien op een constructief jaar als MR. Veel zaken werden er steeds 
in goede harmonie besproken. Ook de communicatie met de directie verliep soepel. We hopen 
ook in het nieuwe jaar weer op een goede samenwerking met alle betrokken partijen.  


