
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Admiraal de Ruyterschool  

  

Inleiding  

Het afgelopen schooljaar hebben we als MR diverse vergaderingen gehad over het onderwijs 

op de Admiraal de Ruyterschool. Diverse onderwerpen en documenten hebben onze aandacht 

gevraagd en op een aantal terreinen hebben we advies gegeven of onze instemming verleend.  

In dit jaar verslag over het schooljaar 2018-2019 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  

  

Dit schooljaar konden we in dezelfde samenstelling verder als het jaar daarvoor. Dat is erg fijn! 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Mevr. L. Chevalking en 

Mevr. H.M. van As. Na een oproep onder zowel ouders als personeel om zich kandidaat te 

stellen voor de MR ontvingen we gelukkig reacties. Daardoor konden we op de laatste 

vergadering van dit schooljaar Dhr. P.C. Kleibeuker en Mevr. G.P. Boender verwelkomen in 

onze MR. We zijn dankbaar dat we mogen weten dat we ook het komende schooljaar weer 

met een voltallige MR verder kunnen gaan.  

  

 

Activiteiten  

In het cursusjaar 2018– 2019 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.  

 

Bij diverse MR-leden, ook van de anderen scholen, leefde de wens om een bijscholing te 

volgen. Op 6 september 2018 volgden bijna alle MR-leden daarom een avond die verzorgd 

werd door Jan Schreuders van de RMU. Het was een verhelderende, leerzame avond waarin 

veel werd uitgelegd over de taken en de mogelijkheden van de MR.   

 

Door dhr. Hogendoorn werd ons gevraagd om mee te denken over de volgende 

onderwerpen: 

- Schoolfondsgeld inzetten voor pleinuitbreiding 

Omdat er eind vorig schooljaar een aardig bedrag op de rekening van het 

schoolfonds stond, hadden we aangegeven dat het fijn zou zijn als dit geld besteed 

wordt aan iets waar alle kinderen baat bij hebben. Dhr. Hogendoorn stelde ons voor 

om het bestaande speelhuisje van het peuterspeelzaalplein te vervangen door een 

nieuw speelhuisje wat betaald wordt van een deel van het schoolfondsgeld. Het plein 

wordt dan ook bij ons schoolplein gevoegd, zodat we er allemaal voordeel bij hebben. 

Hier hebben we onze instemming voor gegeven en inmiddels is het plan al uitgevoerd 

en wordt er volop gebruik gemaakt van het nieuwe speelhuisje.  

- Ouder-enquête 



Nadat de uitslag van de enquête bekend was hebben we deze besproken op een 

MR-vergadering. Het was fijn om als ouders en personeel samen na te denken hoe 

de uitslag tot stand gekomen is. We hebben dit ook open en eerlijk met elkaar 

besproken. Hieruit zijn ook actiepunten gekomen waar de school mee aan de slag 

gaat. We hebben voorgesteld om deze enquête niet over 4 jaar, maar over 2 jaar 

opnieuw af te nemen.   

- Schoolmelk 

Er zijn nog maar erg weinig kinderen die gebruik maken van de schoolmelkregeling. 

Voor school is het best wat organisatie en dat voor maar een enkele leerlingen. 

Omdat het internaat er geen bezwaar tegen heeft als de regeling gestopt wordt, 

hebben wij de school geadviseerd om hier inderdaad mee te stoppen.  

 

Het is zowel voor de school als de MR fijn dat we op deze manier in een fijne, open sfeer 

deze zaken mogen bespreken.   

 

 

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.  

Aan het eind van het schooljaar kregen we de evaluatie van het plan onder ogen en was te 

zien dat 95% van de doelen behaald waren. De doelen die zijn blijven liggen, zullen in het 

nieuwe werkplan opgenomen worden.   

  

(Schoolfonds)begroting   

Net als elk jaar kregen we ook dit jaar de Schoolfondsbegroting en de Schoolbegroting onder 

ogen. Het was fijn dat we ook 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.  

De GMR heeft ingestemd met de Schoolbegroting en de oudergeleding kon instemmen met 

de Schoolfondsbegroting.   

 

Formatie 

Elk jaar is het weer een puzzel om de formatie rond te krijgen. Ook dit jaar is het weer gelukt, 

daar zijn we dankbaar voor. Het is fijn om te zien dat nagenoeg alle duo’s gelijk zijn gebleven 

en dat de meeste leerkrachten dezelfde groep blijven lesgeven. Dit zorgt voor rust en stabiliteit 

in de school. De personeelsgeleding kon daarom volmondig instemming met de formatie.  

 

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.  

 

 



Eigen initiatieven 

We hebben met elkaar gesproken over de wens die er bij veel ouders ligt, ook van de andere 

scholen, om de schooltijden op de woensdag gelijk te trekken. We weten dat hier ook op de 

andere MR-en over gesproken wordt en dat dit met het bestuur besproken gaat worden. Voor 

de buitenstaanders lijkt dit een makkelijke oplossing, maar de praktijk is weerbarstiger. Het 

bestuur zal hier daarom goed over nadenken en we zullen hier t.z.t. nog meer over horen.  

 

Als MR hadden we een abonnement op het tijdschrift INFO-MR. We hebben ons de laatste 

periode verdiept in een nieuw abonnement en hebben gekozen voor de ‘Nieuwsbrief 

Medezeggenschap’. We hopen daar bruikbare informatie uit te halen die onze MR-vergadering 

nog meer inhoud zullen geven.  

 

 

Tenslotte  

We mogen met elkaar terugzien op een fijn jaar als MR. Veel zaken werden er steeds in goede 

harmonie besproken. Ook de communicatie met de directie verliep fijn. We hopen ook in het 

nieuwe jaar weer op een fijne samenwerking met alle betrokken partijen.  


