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Jaarverslag medezeggenschapsraad basisschool st. Dionysius te Schinnen 
 
1. Wat is de MR?  

 
De MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat 
de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft (Wet Medezeggenschap op Scholen, afgekort WMS). De 
bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement, die elke MR conform de Wet 
Medezeggenschap op Scholen dient te hebben. Er is ook een huishoudelijk reglement MR, daarin 
staat hoe de MR in bepaalde gevallen dient te handelen en zijn een aantal praktische zaken 
vastgelegd.  
 
2. Wat doet de MR?  
 
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage 
aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 
zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Daarbij worden vooral de actuele 
ontwikkelingen en plannen van het bestuur behandeld. Deze vergaderingen zijn openbaar voor 
ouders van leerlingen van St Dionysius.  
 
In de WMS is vastgelegd dat de MR verschillende bevoegdheden heeft:  

 Informatierecht 
 recht op overleg 
 initiatiefrecht 
 adviesrecht  
 instemmingsrecht.  

 
Per onderwerp is vastgelegd welk recht van toepassing is. De MR informeert jaarlijks haar achterban 
schriftelijk over haar werkzaamheden middels een jaarverslag.  
Meer informatie over medezeggenschap op scholen is te vinden op de website www.infowms.nl.  
 
3. Wat is de GMR?  

 
Bij Stichting Innovo, de koepelorganisatie waaronder ook de basisschool St. Dionysiusvalt, is er een 
overkoepelend orgaan genaamd de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (afgekort GMR). 
In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle Innovo-scholen, dus ook St Dionysius.  
 
De GMR overlegt met het bovenschools management, de algemene directie. Er worden 
beleidsmatige zaken besproken en afgestemd voor alle Innovo-scholen. De vergaderingen vinden 
gemiddeld eens per zes weken plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen 
van Innovo-scholen.  
 
Meer informatie over Innovo is te vinden op de website www.innovo.nl.  
 
4. De samenstelling van de MR  
 
Wettelijk is vastgelegd dat de MR samengesteld wordt uit enerzijds docenten uit het team 
(teamgeleding) en anderzijds ouders van leerlingen (de oudergeleding). De samenstelling van deze 
twee geledingen is gelijk. Dit in verband met gelijke kansen bij stemming.  
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De samenstelling van de MR St. Dionysius 2016-2017 is als volgt:  
  Oudergeleding Gerard Wind  voorzitter  
    Patrick Coenen  lid 
    Lynn Franssen  lid en Secretaris 
  Teamgeleding Andrea Hautvast lid 
    Petra Kleijnen  lid 
    Linda Wessels  lid 
 
5. Verslaglegging en jaarplanning  
 
Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld en deze wordt met de directie van St. Dionysius 
afgestemd voorafgaande aan de vergadering. De secretaris maakt van iedere vergadering notulen, 
waarin onder andere afspraken vastgelegd worden. Deze notulen worden goedgekeurd in de eerst 
volgende vergadering, waarna ze geplaatst worden op de website van ST. Dionysius.  
 
In de jaarplanning is vastgelegd welke onderwerpen wanneer in het jaar behandeld dienen te worden. 
Hierbij valt te denken aan de schoolbegroting, formatie, groeiprognoses en beleid. Deze jaarplanning 
bepaalt voor een belangrijk gedeelte de agenda van de vergaderingen. Naast deze vastgestelde 
punten is er in iedere vergadering ruimte voor actuele zaken die op dat moment aan de orde zijn. 
 

6. Zaken die dit jaar aan de orde zijn geweest 
 
De agenda van de MR kent een aantal vaste onderwerpen die jaarlijks naar voren komen. Dit zijn: 
 

Oktober 2016  Financieel overzicht school voorafgaand jaar 

 Nascholingsplan 

 Plannen vergaderdata 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

 MR samenstelling & verkiezingen 

Januari 2017  Monitorrapportage van november/december 

 Leerlingprognose en eventuele gevolgen voor de formatie 

 Kadernota nieuwe schooljaar 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

Maart 2017  Begroting nieuwe schooljaar 

 Hoofdlijnen school(jaar)plan 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

Mei 2017  Rooster vakanties en vrije dagen 

 School(jaar)plan 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad  

 Monitorrapportage maart/april 

Juni 2017  Hoogte van de ouderbijdrage 

 Schoolgids 

 Inrichting nieuwe schooljaar 

 Terugkoppeling hoofdzaken INNOVO beraad 

 
Naast de algemene, terugkerende onderwerpen zijn er dit jaar ook een aantal specifieke 
onderwerpen in de MR vergaderingen behandeld: 

 Inzet van Vivian Spapens als directeur van de flexforce 
Aan het einde van het vorige schooljaar werd bekend dat Vivian 2 dagen per week ingezet 
zal worden als directeur van de flexforce van INNOVO. Haar taken binnen St. Dionysius 
zouden op die dagen worden overgenomen door Susan Storms. Dit moest op korte termijn 
besloten worden. 
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De MR stelt zich op het standpunt dat dit een wijziging is van de schoolleiding, en derhalve 
instemming behoeft van de MR. Er is afgesproken dat de MR (achteraf) akkoord gaat met de 
benoeming, maar dat eventuele wijzigingen en verlenging van deze situatie instemming 
behoeft van de MR. 

 Samenstelling MR 
Jos Thomassen is aan het einde van het vorige schooljaar met pensioen gegaan, en moet 
derhalve als MR-lid worden vervangen om de teamgeleding weer op peil te brengen. 
Hiervoor is Linda Wessels bereid gevonden plaats te nemen in de MR. Als dank voor haar 
jarenlange inzet voor de MR heeft de MR Jos bedankt met een presentje. 
Daarnaast kreeg de MR te horen dat nogmaals twee leden uit de teamgeleding de school 
zullen verlaten, te weten Linda Wessels en Petra Kleijnen. Beiden zijn door de MR aan het 
einde van het schooljaar bedankt voor hun bijdrage. 

 MR op St. Dionysius 
De MR op St. Dionysius is mede vanwege gebrek aan ervaring nog niet optimaal 
georganiseerd. Dit schooljaar hebben we daarom een aantal onderwerpen formeler 
geregeld: 

o Vergaderingen bestaan uit een MR-vergadering (MR intern) en een overleg 
vergadering (MR met schoolleiding). 

o Er is een “reglement medezeggenschapsraad basisschool St. Dionysius” opgesteld 
waarin onze werkwijze en rechten/plichten zijn vermeld. Tevens is aan dit reglement 
een huishoudreglement toegevoegd. 

o De functie van penningmeester is toegevoegd om het MR budget te beheren. 
o Er zullen de komende jaren MR-leden op cursus worden gestuurd om kennis op te 

doen. Dit zal vanaf volgend schooljaar plaats gaan vinden. 

 Communicatie school-ouders 
De communicatie van de school naar de ouders is al jaren een onderwerp van gesprek. 
Daarom zijn er een aantal initiatieven gestart die tot verbetering moeten leiden: 

 invoering van ISY waarmee ouders toegang krijgen tot algemene informatie, maar 
ook groeps-specifieke informatie.  

 Een ander punt dat is besproken is de ouderavonden. Invulling hiervan wordt 
bekeken om meer ouders naar de ouderavond te krijgen. Dit zal in het komende 
schooljaar vorm gaan krijgen. 

 Een aantal leerkrachten hebben deelgenomen aan het RAAK project over 
ouderbetrokkenheid.  

 De vrijwilligers van school zijn uitgenodigd om een gezellig kopje koffie met vlaai in 
school te nuttigen om zodoende verbinding te stimuleren. 

 Er zijn een aantal koffie-ochtenden georganiseerd in school, waarbij een thema 
centraal stond of een informeel gesprek mogelijk was. 

Ook in het komende jaar zal dit onderwerp aandacht behouden, en bekeken worden of 
nieuwe initiatieven gestart kunnen worden. 
 
Aan het eind van het schooljaar is er bij een grote groep ouders discussie omtrent dit 
onderwerp ontstaan. Dit zal door de MR aan het begin van het volgende schooljaar 
besproken gaan worden. 

 Overblijfbegeleiding 
Binnen de MR is de overblijfbegeleiding besproken. Het blijkt steeds lastiger om voldoende 
overblijfouders te regelen, met als gevolg dat de leerkrachten ingezet worden om een of 
meer dagen per week de kinderen te begeleiden in de grote pauze, waardoor betreffende 
leerkracht zelf geen pauze/rustmoment heeft. De MR zal de situatie het komende schooljaar 
nauwlettend in de gaten houden. Derhalve is al een eerste indicatie opgevraagd van de 
kosten van het professionaliseren van de begeleiding, en tevens is de schoolleiding verzocht 
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duidelijk te communiceren dat indien de situatie niet verbeterd overstap naar professionele 
overblijfbegeleiding zal worden overwogen (met hogere kosten voor de ouders). 

 Speeltoestellen 
Terugkerend onderwerp op meerdere MR vergaderingen was de toestand van de 
speeltoestellen op het schoolplein. Naast herstel is dit jaar ook gestart met een plan voor 
vervanging van deze toestellen. 
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