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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Onze Wereld over 

het schooljaar 2012-2013. 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 scholen(WMS). 

De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak en advies. 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 in het onderwijs, geldbesteding, de keuze 

van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school 

en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere 

activiteiten. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR 

om advies en instemming moeten 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 is zij vooral een klankbord voor de 

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 omvang van de 

MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van Onze wereld (2012-2013) bestaat 

uit 8 deelnemers, 4 leerkrachten en 4 ouders. Voor het leerjaar 2013-2014 wordt deze verkleind naar 

6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. 

Leerkrachten 

 Jan van Cappellen, geheel schooljaar, secretaris 

 Annemarie van Rooijen, geheel schooljaar (afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof) 

 Carla Gomes, geheel schooljaar 

 Hanne Ras, deel schooljaar  

 Linda de Man, deel schooljaar vervanging van Hanne Ras 

Ouders 

 Danny Krieger, geheel schooljaar, voorzitter 

 Barbara Koster, geheel schooljaar 

 Nathalie Logjes, geheel schooljaar 

 Steven Hazel , geheel schooljaar 

 

In het schooljaar hebben zich een aantal wijzigingen in de samenstelling van de MR voorgedaan. 

Begin van het schooljaar is Danny Krieger als ouder bij de MR gekomen en halverwege het jaar heeft 

Hanna Ras afscheid genomen van Onze Wereld. Onder het personeel is een uitvraag geweest, 

waarbij Linda de Man zich als nieuw lid heeft aangemeld ter vervanging van Hanna Ras.  
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Vergaderingen 
De MR van Onze Wereld heeft acht vergaderingen gehad in het afgelopen jaar. 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 veranderprojecten. Daarnaast zijn er 

gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming 

moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d. 

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 omschreven. 

Onderwerpen 2012/2013 
 Ontwikkeling schoolplan 

Als verdere uitwerking en ook logisch vervolg op het strategisch beleidsplan, is de ontwikkeling van 

het schoolplan het centrale thema geweest voor het management team van Onze Wereld. Het 

schoolplan heeft betrekking op alle initiatieven binnen de school en met omringende instanties om 

kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Doelstelling is om al deze activiteiten in een 

samenhangende structuur te plaatsen en zo te borgen dat leerlingen nooit tussen wal en schip vallen 

en de zorg krijgen die past bij hun situatie. De MR heeft als klankbord gediend, de voortgang gevolgd 

en concepten besproken. Het schoolplan is goedgekeurd voor de periode van 2013 – 2017. 

 

 Begroting 2013 

De begroting van Onze wereld volgt anders dan het lesprogramma de kalenderjaren. Dat betekent 

dat voor 2013 een begroting is opgesteld. Mede vanwege de geplande bezuinigingen heeft de 

stichting conservatief begroot. De begroting voor Onze Wereld is in de MR besproken, waarna 

instemming is verleend met het voorstel. 

 

 Formatieplan 

Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het formatieplan wordt vastgelegd 

hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Daarbij is het 

aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. Het formatieplan 2013/2014 is besproken en 

goedgekeurd in de MR. 

 

 Schoolgids 

De schoolgids is het document waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken 

worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het 

strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids, die vervolgens ook 

naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. 

Binnen de schoolgids is onder meer de ouderbijdragen opgenomen welke onder de verantwoording 

valt van de MR oudergeleiding. Deze is vastgesteld op 45 euro. 
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 Vakantierooster 

Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar 

zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster is 

opgenomen in de schoolgids. 

 

 Huisvesting 

Door het samen gaan van onze twee scholen in Onze Wereld hebben wij tevens de mogelijkheid 

gekregen om een grondig renovatie uit te voeren. Echter werd het geen renovatie maar nieuwbouw 

op de locatie Cornelis Danckertsstraat  dit werd mogelijk gemaakt door veel overleg met de 

gemeente. De gemeente baseert de ruimtebehoefte op de lange termijn verwachting. Om de 

gemeente te helpen in haar besluitvorming en de belangen van Onze Wereld te behartigen heeft de 

Stichting en onze directie een lange termijn visie op de huisvesting van Onze Wereld opgesteld. De 

MR werd op gezette tijden geïnformeerd van de voortgang en waren verheugd op de nieuwbouw. 

Door deze nieuwbouw zijn we langer dan verwacht aangewezen op de beperkte ruimte op de locatie 

aan het Berlagepad. Voor het schooljaar 2012-2013 was het dan ook van belang om alle knelpunten 

van het Berlagepad in kaart te brengen en zien wat er aangedaan kon worden. 

 

 Overige activiteiten 

Naast de onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken, zijn er nog enkele andere 

onderwerpen waar leden van de MR bij betrokken zijn. Zo heeft Nathalie Logjes een voortrekkers rol 

bij de Ouder Activiteiten Commissie, werd er door Danny Krieger ondermeer met de Leerlingenraad 

gesproken over de goede doelen van dit jaar (KiKa en het schoolplein van de nieuwe school). De 

Koningsspelen voor de kleuters en het sluitstuk van het afgelopen jaar het Wereldfeest waarbij we 

zowel KiKa en het nieuw te bouwen schoolplein een mooi bedrag konden schenken. 

 

 Vooruitblik 2013/2014 

Het strategisch beleidsplan is de basis voor de activiteiten in het schooljaar 2013/2014. Daarom 

zullen de verbeterinitiatieven in het komend schooljaar een logisch vervolg vormen op het afgelopen 

schooljaar. De verder uitwerking van de kwaliteit van het leerproces en de huisvestingsproblematiek 

zullen zeker ook komend jaar op de agenda staan. Dit naast het project Ouderbetrokkenheid, ouders 

en school, samen voor de leerlingen! 


