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INLEIDING  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de 9 Wieken voor het 

schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar 

mee bezig heeft gehouden.  

WAT DOET DE MR?  

De MR is voor iedere school een verplicht orgaan. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap oftewel inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van leerkrachten 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 betekent 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 fungeert zij vooral als klankbord voor de schoolleiding en is 

deze 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 2019-2020 was de samenstelling als volgt: 

LEERKRACHTEN  

• Geeske Pieterman: lid 

• Evelyn Vianen: lid 

• Marian Krijthe: secretaris 
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OUDERS  

• Richard Borgman: voorzitter 

• Saar ter Beek: lid 

• Rachael Herbison: lid (tot januari 2020), vervangen door Femke Kremer (juni 2020) 

• Siebrig Bisschop is als schoolleider altijd een deel aanwezig bij MR-vergaderingen. 

GMR  

Tweemaandelijks vindt de vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) plaats. Dit 

schooljaar vervullen Siebrig Bisschop en Evelyn Vianen, namens de leerkrachten, deze rol. In de MR-

vergaderingen wordt een terugkoppeling gegeven van de behandelde onderwerpen.  

MR VERGADERINGEN  

De MR van de 9 Wieken kent 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 of advies 

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. 

Ook worden ze, na goedkeuring, op de website van de school geplaatst. 

VERANDERINGEN 

In het schooljaar 2019-2020 zijn er opnieuw een aantal veranderingen. Naast personele veranderingen, de 

nieuwe schooltijden, wordt de opknapbeurt van het gebouw voortgezet en krijgen we voor het eerst te maken 

met het geven van thuisonderwijs i.v.m.  het Coronavirus. 

 

Personele veranderingen.  

Het schooljaar 2019-2020 starten we met 3 nieuwe leerkrachten die het team van de 9 Wieken komen 

versterken. Evelyn Vianen, inmiddels een bekend gezicht, zij deed het vorig schooljaar gedeeltelijk de 

vervanging van groep 5, Annemiek de Jong en Janet Toonder. 

Veranderingen in onderhoud van het gebouw. 

Nadat de school in het vorig schooljaar werd voorzien van een CO2 unit (dit bleek later in het jaar wel een hele 

goede vooruitziende blik), de plafonds werden vernieuwd en de muren geverfd, was het nu de beurt aan de 

vervanging van het meubilair. De school heeft in bijna alle groepen en in de kuil nieuwe (sta)tafels, stoelen, 

krukken en een kast gekregen. Ook hebben we nieuwe boekenkasten aangeschaft voor onze bibliotheek, met 

een paar kleurige zitzakken en poefjes om te kunnen lezen. 

Nieuwe schooltijden 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met nieuwe schooltijdeni.v.m. de invoering van het 5 

gelijke-dagen-model. Dat wil zeggen: op maandag tot en met donderdag gaan alle leerlingen van 8.25 uur tot 

14.15 uur naar school. Op vrijdag gaat groep 1 t/m 3 tot 12.00 uur naar school en 4 t/m 8 tot 14.15 uur. 

Thuisonderwijs 

Op 17 maart 2020 werden we geconfronteerd met een lockdown  i.v.m. het Coronavirus. Ook voor de school 

betekende dit geen leerlingen en ouders in de school. 

Nadat het team in eerste instantie zorgde voor lespakketten voor thuis voor 3 weken, werd al snel duidelijk dat 

de lockdown langer zou gaan duren. De school heeft er vervolgens voor gezorgd dat alle leerlingen o.a .via 
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Teams thuisonderwijs kregen. De leerlingen konden vanaf 11 mei, eerst in cohorten en later, vanaf juni, weer 

volledig naar school. 

De MR heeft in deze fase vergaderd via Teams. Ook heeft zij zich beziggehouden met het protocol rondom de 

heropening van de school (organisatie, afspraken, evaluatie). 

  

 

 

 

ONDERWERPEN VERGADERINGEN 2019-2020 

In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste 

onderwerpen kort beschreven.  

COMMUNICATIE 

De 9 Wieken vindt de communicatie met de ouders erg belangrijk. Ook de MR heeft hierin een belangrijke taak. 

In de MR wordt regelmatig gesproken hoe de communicatie tussen de ouders verloopt en evt. nog verbeterd 

kan worden.  

De ouders krijgen maandelijks nieuws van de directie en uit de groepen via de Nieuwswiek. Dit jaar heeft de 

MR ook regelmatig iets van zich laten horen in de Nieuwswiek. 

De school communiceert o.a. ook via de Parro. Deze app is dit schooljaar i.v.m. Corona intensief gebruikt.  

De ouders konden nu ook via het onderdeel ‘gesprekken’ contact hebben met de leerkracht.               

Via het communicatie platform ‘Teams ‘werd er lesgegeven, vergaderd en werden de 10 minuten gesprekken 

gevoerd. 

De MR is ook bereikbaar via het mailadres: MR9Wieken@lauwerseneems.nl 

De notulen van iedere MR vergadering worden, na goedkeuring, op de website van de school geplaatst. 

 ANDERE SCHOOLTIJDEN 

In augustus 2019 is de school gestart met nieuwe schooltijden. In de MR is hier veelvuldig over geëvalueerd, 

waarbij ook het eetbeleid op school is meegenomen. Er werd afgesproken dat er in dit schooljaar ook een 

evaluatie met alle ouders plaats zou vinden, georganiseerd door de MR. De enquête is inmiddels opgesteld, er 

is i.v.m. de corona crisis voor gekozen de enquête over de zomervakantie heen te tillen. 

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 PMR (personeel) heeft 

instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht op dit punt. 

Het formatieplan 2019-2020 is besproken en goedgekeurd in de MR.  

We zijn zeer tevreden met het feit dat er het volgend schooljaar gestart kan worden met een tweede 

kleutergroep en dat we 6 kleine groepen hebben. Daarnaast zit ook de taalschool nog drie dagen bij ons in het 

gebouw. Zij vallen niet onder onze formatie, maar wel onder verantwoording van Siebrig. 

mailto:MR9Wieken@lauwerseneems.nl
mailto:MR9Wieken@lauwerseneems.nl
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Ook heeft de MR zich gebogen over een roosterwijziging betreft groep 1. De MR gaat akkoord met het voorstel 

om groep 1 m.i.v. het schooljaar 2020-2021 op de vrijdag vrij te geven. 

De MR houdt de vinger aan de pols bij b.v. het regelen van vervanging bij verzuim. Dit 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. Het vierjaarlijkse schoolplan liep af op 1 augustus 2019. Het nieuwe plan (2019-2023) 

beschrijft de visie van de school, laat analyses zien over de huidige situatie, en beschrijft op grond daarvan 

overwegingen en stappen richting 2023. De MR heeft ingestemd om het huidige plan met een jaar te 

verlengen. Dit geeft de nieuwe schoolleider de ruimte om samen met het team en de MR  een nieuw 

schoolplan voor 3 jaren te ontwikkelen. Dit schoolplan gaat dan in per augustus 2020.  

JAARVERSLAG DE 9 WIEKEN  

Het jaarverslag vormt de verantwoording naar de volgende doelgroepen: ouders, team en externen (bestuur 

en inspectie). Dit wordt besproken in de MR.  

SCHOOLGIDS  

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 ter goedkeuring naar de 

onderwijsinspectie gestuurd dient te worden. De Mr heeft de schoolgids 2019-2020 goedgekeurd. 

OUDERPARTICIPATIE/ OUDERBETROKKENHEID  

Ouderparticipatie/ ouderbetrokkenheid heeft altijd veel aandacht gekregen op de 9 Wieken. Samen kunnen we 

er zo voor zorgen dat de kinderen aan allerlei (culturele) activiteiten kunnen deelnemen binnen en buiten de 

school. Een kleine greep uit het afgelopen jaar: helpen bij het schoolfruit, naar de bibliotheek, het decoteam, 

het kerstconcert, bakken op school, de verhalenmachine in groep 1&2, een treinreis maken met de kleuters, 

hulp bij creatieve activiteiten, bezoek aan musea, het schoolschaatsen, afscheid van groep 8 etc. Maar ook 

zaken als: andere schooltijden, onderhoud van het gebouw, gastles van een ouder vallen hieronder. We 

hebben in de MR plannen gemaakt om een ouderavond met workshops voor ouders te organiseren. 

ANALYSE CITO EINDTOETS GROEP 8  

In verband met het Coronavirus hebben de leerlingen van groep 8 dit jaar geen Cito eindtoets gemaakt. 

De leerlingen waren voor de lockdown al aangemeld bij de verschillende scholen.  

NIEUWE LESMETHODEN  

De MR is geïnformeerd over het feit dat met een aantal nieuwe lesmethoden gestart wordt. Er is b.v. gestart 

met de methode Stippestappe, een methode voor een goede leer - en werkhouding. Het team is bezig geweest 

met nieuwe methodes voor begrijpend lezen en sociale vaardigheden. Door de lockdown is de proefperiode 

voor een van deze methodes eerst verlengd en wordt er in het schooljaar 2020-2021 een beslissing genomen. 
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MR-VERKIEZINGEN  

In januari 2020 zijn er MR-verkiezingen voor de vacature in de oudergeleding gestart. 

Hiervoor hadden zich 4 kandidaten gemeld. Omdat vlak voor de stemronde van de verkiezingen de school in 

een lockdown ging, werden deze uitgesteld. In juni kon er toch nog gestemd worden en kreeg Femke Kremer 

de meeste stemmen. Zij neemt de plaats in van Rachael. 

GVO/HVO 

De MR stemt in om met ingang van het nieuwe schooljaar de GVO/HVO lessen in een nieuwe vorm te gieten. 

De vakdocenten Trix en Christien komen dan in de groep om zowel HVO als GVO op de dinsdagmiddag te 

verzorgen. Indien een leerling niet meedoet aan een van de lessen krijgt deze een vervangende opdracht. 

WERKDRUKGELDEN 

De PMR gaat akkoord met het besteden van de werkdrukgelden het volgend schooljaar. De werkdrukgelden 

worden m.i.v. het schooljaar 2020-2021 gebruikt voor de inzet van een onderwijsassistente en een extra 

morgen gymnastiek door een vakleerkracht. 

OPLEIDINGEN/CURSUS/BIJEENKOMSTEN MR LEDEN 

• MR basiscursus PO (volgend schooljaar voor de nieuwe leden) 

• 6 MR vergaderingen in 2019 

• 5 MR vergaderingen in 2020 

VOORUITBLIK 2020-2021 

In het schooljaar 2020-2021 start de 9 Wieken met 6 groepen, waarvan twee kleutergroepen. 

Het team verdiept zich, met input van de oudergeleding van de MR, verder in de uitdagende doelen, die passen 

bij onze vernieuwde schoolvisie. Hoe dragen we onze visie uit, is deze zichtbaar in de school en in ons 

handelen. 

We hopen dat ook de ouders weer snel welkom zijn IN de school.  Zodat we door samenwerking en aandacht 

voor elkaar, met leerlingen, ouders en leerkrachten, er weer een prachtig schooljaar van maken. 
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