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INLEIDING  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de 9 Wieken 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 schoolleiding 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 9 Wieken bestaat uit 6 deelnemers; 3 

leerkrachten en 3 ouders.  

Voor het schooljaar 2017-2018 was de samenstelling als volgt: 

LEERKRACHTEN  

 Marian Krijthe; secretaris 

 Catrien de Boer; lid en vertegenwoordiger in de GMR 

 Geeske Pieterman; lid 
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OUDERS  

 Silvia Brilstra;  voorzitter (in januari 2017 overgenomen van Ilona) 

 Jeroen van der Hoef; lid (vanaf januari 2018 voorzitter ivm uitval Silvia) 

 Ilona Roeling; lid 

Maria Luimstra is als schoolleider altijd een deel aanwezig bij MR-vergaderingen. 

GMR  

Tweemaandelijks vindt de vergadering van de GMR plaats. Een vast lid van de leerkrachten- en oudergeleding 

neemt deel aan deze vergadering. In ons geval is dat zoals boven aangegeven Catrien. In de MR-vergaderingen 

wordt een terugkoppeling gegeven van de behandelde onderwerpen.  

MR VERGADERINGEN  

De MR van de 9 Wieken heeft een tweemaandelijks 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.  

BELEID EN BEGROTING 

Het blijft een punt van aandacht dat vanuit Lauwers en Eems alle officiële stukken lang op zich laten wachten. 

Ook blijkt over verschillende zaken lang onduidelijkheid omtrent status, voortgang en besluitvorming te 

bestaan. De MR van de 9 Wieken heeft hierover, in samenwerking met de GMR, kritische vragen gesteld en 

blijft erop aandringen dat er op dit punt echt iets moet worden verbeterd.  

Aan de rol en taakverdeling tussen schoolleider en (bovenschools)directeur is een deel van een MRvergadering 

gewijd waarbij zowel schoolleider als (bovenschools)directeur aanwezig waren om hierop een toelichting te 

geven. 

De keuze van Lauwers en Eems om de 9 Wieken niet te laten deelnemen aan de Tirrel heeft consequenties 

voor de positie van de 9 Wieken.  Waarop gaat de 9 Wieken zich profileren en op welke wijze wordt de 9 

Wieken daarin ondersteund vanuit Lauwers en Eems? Dit zijn vragen die de MR op schrift heeft gesteld aan de 

(bovenschools)directeur en waarover we in gesprek blijven. 
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ONDERWERPEN VERGADERINGEN 2017-2018 

In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.  

SCHOOLONTWIKKELING - KWALITEITSVRAGENLIJST 

In november 2016 zijn de rapportages van de “tevredenheidsenquête” door Terpstra en Beekveld over de 

kwaliteit van de 9 Wieken opgeleverd. Zowel leerlingen, ouders, leerkrachten als bestuur hebben daarin 

aangegeven hoe zij denken over onderwerpen als schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie, 

samenwerken etc. In de MR zijn de rapportages besproken en op basis daarvan is een aantal thema’s 

geïdentificeerd. Een voorbeeld daarvan is de ervaren werkdruk en de veiligheid binnen de school. Vervolgens 

heeft Maria dit als schoolleider verder opgepakt en met het team verder concreet uitgewerkt. 

COMMUNICATIE 

Om de communicatie met onze achterban, de ouders, makkelijker te maken is er een eigen e-mailadres voor de 

MR aangemaakt. In de Nieuwswiek is ruimte voor nieuws uit de MR. Daarnaast is er vanuit de school succesvol 

geëxperimenteerd met de app “Parro” waarna deze nu voor alle groepen wordt gebruikt. Voor intern MR-

gebruik is er een centrale digitale plaats (One Drive) gemaakt waar alle stukken worden geplaatst en 

gearchiveerd. Er is daarmee nu dus een centraal archief gemaakt.  

CAO  

Een van de doelen van de nieuwe CAO is het verminderen van de werkdruk. Op basis van bijeenkomsten met 

de personeelsleden heeft het team gekozen voor het basismodel. Ook de leerkrachtgeleding van de MR heeft 

daarna met dit voorstel ingestemd. 

Omdat dit alleen niet voldoende is om de werkdruk te verminderen en te strijden voor een eerlijke beloning is 

er door de 9 Wieken deelgenomen aan de landelijke stakingsacties. Dit is vooraf in de MR besproken en de MR 

heeft zich volmondig achter het team geschaard. 

FORMATIEPLAN  

In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar worden 

ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. De personeelsgeleding van de MR 

heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het 

formatieplan 2017-2018 is besproken. Na een langdurig proces zijn, na wederom kritische vragen vanuit de 

MR, zowel de begroting als het formatieplan uiteindelijk goedgekeurd in de MR.  De procedure mobiliteit en 

tijdelijke aanstelling en het bijbehorende stappenplan zijn besproken. 

De MR houdt vinger aan de pols rondom de formatie. Het team van de 9 Wieken is gezien de aard van de 

samenstelling relatief kwetsbaar. Het regelen van vervanging bij verzuim blijft zoals ook op andere scholen een 

lastige kwestie. 

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2019  

In dit meerjarenplan (2015-2019) staat het beleid van het schoolbestuur en onze school op verschillende 

terreinen beschreven. Tevens zijn hier de uitgangspunten en doelen die we in 2017-2018 willen halen (het 

schoolplan) te vinden. In de MR zijn deze besproken en is onder meer helderheid gevraagd over het financieel 
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overzicht waarover gedurende een lange periode onduidelijkheid bestond. De MR blijft mede vormgeven aan 

de identiteit en de positie van de 9 Wieken door mee te beslissen, te adviseren, kritisch te bevragen en te 

ondersteunen bij zaken die raken aan de belangen van de zowel de leerlingen, de ouders en het team. 

JAARVERSLAG DE 9 WIEKEN 2017 

Het jaarverslag vormt de verantwoording naar de doelgroepen, ouders, team, externen (bestuur en inspectie) 

en is besproken in de MR.  

SCHOOLGIDS 2017-2018 

De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar allerlei 

praktische zaken. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategisch beleidsplan. 

De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd 

dient te worden ter goedkeuring. De schoolgids van 2017-201 past volgens de MR niet bij datgene wat binnen 

de 9 Wieken belangrijk wordt gevonden. De inhoud is feitelijk correct maar de toon en de sfeer die de gids 

ademt past niet bij de sfeer en de cultuur van de school. Met deze kanttekening heeft MR ingestemd met de 

schoolgids in het vertrouwen dat de versie voor 2018 – 2019 beter past bij de school. 

OUDERPARTICIPATIE  

Ouderparticipatie heeft dit specifiek aandacht gekregen door eens te inventariseren wat er allemaal op dit 

gebied gebeurt binnen de 9 Wieken, en dat is best veel! We zorgen samen dat de kinderen aan allerlei 

(culturele) activiteiten deelnemen binnen en buiten de school. Een kleine greep uit het afgelopen jaar: op 

Roakeldais, het kerstconcert, het circusproject, bakken op school, de verhalenmachine in groep 1&2, bezoek 

aan musea, schoolschaatsen, etc. Verder heeft de ouderparticipatie heel concreet vorm gekregen in de manier 

waarop we gezamenlijk werken aan bv de verkeersituatie rondom de school, het onderhoud aan het gebouw 

en de wijze waarop met ouders wordt nagedacht over andere schooltijden. De afgelopen ouderavonden 

worden goed bezocht en uit de terugkoppeling blijkt dat ouders deze waarderen. 

ONDERHOUD VAN DE SCHOOL 

In het voorgaande schooljaar zijn aan de hand van het onderhoudsrapport van de 9 Wieken een aantal 

actiepunten waaronder, aardbevingsschade, binnenklimaat, investeringen in het gebouw bv. vloerbedekking, 

besproken met de onderhoudscoördinator. Het voorstel is om te komen tot een prioriteitenlijst en 

uitgangspunt is duurzaam en slim investeren. Daar waar er geen overzicht is van de financiën komt de 9 

Wieken met een financieel onderbouwd plan. 

ANDERE SCHOOLTIJDEN 

Het afgelopen schooljaar is er een enquête gehouden onder de ouders m.b.t. een onderzoek naar andere 

schooltijden. Naar aanleiding daarvan is er een voorlichtingsavond voor team en MR geweest en een 

bijeenkomst met ouders, geleid door een extern adviseur. De avond werd door de aanwezigen gewaardeerd. 

De uitkomsten worden geïnventariseerd en met groepjes ouders zullen de diverse thema’s verder worden 

verkend. 
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ANALYSE CITO EINDTOETS GROEP 8  

De leerlingen uit groep 8 hebben de Cito eindtoets gemaakt. In juni zijn de resultaten van de Cito eindtoets 

gepresenteerd. We scoren goed! 

VERKEERSSITUATIE  

Enkele keren is de verkeerssituatie rondom school besproken. We hebben een speciale verkeerscommissie 

bestaande uit 5 betrokken ouders. De eerste stappen zijn gezet om een verkeersveilige school zijn. In overleg 

met de gemeente komt er een schoolzone rondom de school. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.  

Op de route naar school worden met name de Borgweg en de gelijkwaardige kruising op de 

Onderdendamsterweg nog steeds als zeer gevaarlijk ervaren. Hierover is de verkeerscommissie ook nog steeds 

in gesprek met de gemeente. 

NIEUWE LESMETHODEN  

De MR is geïnformeerd over het feit dat met een aantal nieuwe lesmethoden gestart wordt. O.a.,  

 Met sprongen vooruit, in het rekenonderwijs,  

 Naut, een lesmethode Natuur en Techniek voor de groepen 5 t/m 8, 

 De leerkrachten van de onderbouw hebben gekozen voor de Bee – Bot. Met de Bee – Bot leren 

kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd.  

 Vanaf 2018 zijn we door een toegekende subsidie gestart met een digitale muziekmethode, 123Zing. 

die alle domeinen binnen de muzikale vorming aanbiedt. Namelijk zingen, muziek maken, luisteren, 

noten lezen en bewegen. 

 Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in 

groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet 

nieuwe kim-versie ontwikkeld. Met Veilig leren lezen kunnen we op meerdere manieren met de 

leerlingen aan de slag: individueel of met de hele klas, van papier of digitaal. De methode biedt veel 

digitale en tastbare materialen om de les te verrijken. 

 Geheel passend bi j de nieuwe veilig leren lezen is de vernieuwde methode “Pennenstreken”. De 

huidige versie is verouderd en past niet meer bij de KIM versie van veilig leren lezen. Heel geleidelijk, 

per schooljaar zal de vernieuwde schrijfmethode door de gehele school in gebruik worden genomen 

MR-VERKIEZINGEN  

In de week van 4 t/m 8 juni 2018 is er geworven voor de vacature in de oudergeleding. Omdat Esther aan het 

einde van dit schooljaar naar het middelbare onderwijs gaat vertrekt daarmee Silvia en was er een plek vrij. Wij 

hebben gedurende deze week 1 aanmelding mogen ontvangen, te weten van Carien vd Werf – Baas. Na ons 

MR reglement te hebben geraadpleegd is Carien zonder verdere verkiezingen lid van onze MR. 
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OPLEIDINGEN/CURSUS/BIJEENKOMSTEN MR LEDEN 

 MR basiscursus PO door Jeroen (al eerder gevolgd door Ilona en Marjan) 

 Bijeenkomst andere schooltijden door R.van Dijk VOO 

 6 MR vergaderingen in 2017 

 6 MR vergaderingen in 2018 

 Jaarafsluiting in de vorm van een gezamenlijk etentje waar we afscheid nemen van Silvia en Maria met 

een warm welkom voor Carien. 

 

VOORUITBLIK 2018-2019  

In het schooljaar 2018-2019 blijft de 9 Wieken te maken hebben met een terugloop van leerlingen. Er gaan nog 

steeds meer leerlingen weg uit groep 8, dan er in groep 1 bijkomen.  

Met het vertrek van Maria als schoolleider zullen we de periode totdat er een nieuwe schoolleider is benoemd 

doorbrengen met een interim schoolleider. De MR heeft een rol bij de benoeming van de nieuwe schoolleider.  

Het onderzoek naar andere schooltijden krijgt in 2018 – 2019 een vervolg. Tevens wordt dan verder gewerkt 

aan de invulling van de identiteit en de positie van de 9 Wieken. 

In oktober 2018 kijken we met de MR naar de begroting en het jaarplan en bekijken we samen met de 

schoolleider welke prioriteiten we stellen.  

 


