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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Wissel schooljaar
2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in
het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
verslagverplichting zoals is vastgelegd in het reglement Medezeggenschap. Behalve dat het verslag
een verantwoordingsmiddel is, vormt het tevens een communicatiemiddel richting bevoegd gezag,
ouders, medewerkers en overige belangstellenden over de werkzaamheden die de MR heeft
uitgevoerd in genoemd schooljaar.
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. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel (personeelsgeleding) en ouders (oudergeleding)
die met elkaar meedenken en –praten over het beleid van de school. 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. De personeels- en oudergeleding hebben hierbij
verschillende instemmings- en adviesbevoegdheden. Dat betekent dat soms de gehele MR moet
instemmen, maar soms is alleen de personeelsgeleding bevoegd of juist alleen de oudergeleding.
Ook dit onderscheid in bevoegdheden is exact vastgelegd in de WMS. In het geval van advies mag
de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar

De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan,
schoolgids, 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 directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
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Samenstelling en taakverdeling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar is op verzoek van de MR wel altijd (deels) aanwezig bij de vergaderingen. Dit
bevordert een goede wederzijdse informatievoorziening. De directeur is tijdens het eerste deel van
de vergadering aanwezig om toelichting te geven op voor hem relevante agendapunten. Ook kan
de MR vragen aan de directeur stellen. Tijdens het tweede deel van de vergadering zijn alleen de
MR leden aanwezig. In dit deel van de vergadering wordt onderling gesproken over de voorliggende
agendapunten. Dit deel wordt ook benut om voorstellen voor advies en/of instemming voor te
bereiden.
Afgelopen schooljaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden binnen de MR.
De MR verwelkomde vanuit de oudergeleding Karin Majid (1 mei 2017), Nicole Borgman-Martens (8
januari 2018) en Erik Ordelman (10 april 2018). Henk-Jan Cremers en Chantal Berens hebben de
oudergeleding van de MR verlaten.
In het schooljaar 2017 – 2018 waren de onderstaande personen lid van de MR:
Tabel 1: leden MR de Wissel schooljaar 2017-2018

Geleding

Naam

Termij
n
1e

Aftredend

Opmerking

Ouders

Chantal Berens (voorzitter vanaf april

Ouders

jan-18

Herkiesbaar

Henk-Jan Cremers

1e

aug-19

Herkiesbaar

Ouders

Karin Majid

1e

aug-

Herkiesbaar

Ouders

Jos Boonman (voorzitter tot april 2017)

1

Apr -17

Niet herkiesbaar

Personee

Marjo Zwienink

2e

aug-18

Niet herkiesbaar

Personee

Chris Beuker (secretaris)

2

Jul-17

Niet herkiesbaar

Personee

Marianne van den Dungen

2e

aug-

Niet Herkiesbaar

Personee

Antoinette Koenders

1e

aug-

Herkiesbaar

persone

Pauline Smits

1

aug-

Herkiesbaar
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IKC De Wissel is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs de Liemer. Deze stichting bestaat in
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totaal uit 14 scholen in Zevenaar en omgeving. SPO De Liemers wordt bestuurd door een bestuur
en een algemeen directeur. De directeuren van de 14 aangesloten scholen vormen het
directeurenberaad en zijn een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur van de stichting.
Iedere school heeft, zoals hiervoor is beschreven, een eigen MR die zich bezighoudt met het beleid
op schoolniveau. Overkoepelend is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die
het bestuur van Stichting Primair Onderwijs de Liemers van advies dient en – op onderdelen – haar
instemming verleent aan voorgenomen beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat. In de GMR
hebben net als in de MR zowel personeelsleden als ouders zitting. Chantal Berens heeft schooljaar
2017-2018 IKC De Wissel vertegenwoordigd in de GMR.

Vergaderingen

In het afgelopen schooljaar is de MR zes ? keer bij elkaar gekomen: 25-09-2017, 13-11-2017,
08-01-2018, 19-02-2018, 10-04-2018, 18-06-2018
De agenda van de MR-vergaderingen kent een aantal vaste onderwerpen, zoals communicatie
leerlingen/ouders, onderwijsontwikkeling/ICT/kwaliteitsbeleid, formatie en personeel, financiën en
huisvesting en terugkoppeling GMR. De directeur verzorgt verder bijna altijd een terugkoppeling
namens het team van IKC De Wissel en het directeurenberaad van Stichting Primair Onderwijs de
Liemers.
In de volgende tabel is aangegeven welke vaste agendapunten er zijn en wanneer deze
agendapunten aan bod dienen te komen (streven) gedurende het jaar:
Tabel 2: jaarplanning MR

Q1

Q2

Q3

Q4

Financieel jaarverslag
Schoolplan
Plan van aanpak
MR Jaarverslag
MR jaarplanning (bijwerken)
Begroting
Evaluatie overblijven
Formatie
Indeling klassen
Taakbeleid
Vakantierooster
Voorspelling leerlingaantallen langere termijn

Doorlopende punten

OV
Communicatie ouders
Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen, inclusief een korte uitwerking, waar de MR zich
mee bezig heeft gehouden in schooljaar 2017-2018:

Zichtbaarheid MR:
Als medezeggenschapsraad vinden wij het belangrijk zichtbaar te zijn. Dat maakt dat wij schooljaar
2017-2018 een aantal acties hebben uitgezet:
Na iedere MR-vergadering wordt in de Nieuwsbrief vermeld:
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• dat de MR bij elkaar is geweest;
• wat de highlights van de vergadering waren;
• dat de agenda en notulen op de website te vinden zijn;
• dat ouders zich met vragen en/of opmerkingen kunnen wenden tot de MR via
ikcraad.dewissel@liemersnovum.nl

Communicatie leerlingen/ ouders:
Ouderbetrokkenheid: Algemene ouderavond op 7 september 2017 met een grote opkomst.
Ervaring is dat, ook mede door de begeleiding van een extern bureau (Actief ouderschap), het fijn
was als ouders en team over de ontwikkeling van de school in gesprek te gaan. Aan de hand van
deze avond hebben zich vier ouders gemeld die in gesprek zijn gegaan met de teamleden van
ouderbetrokkenheid om de speerpunten uit het verslag op te pakken en verder vorm te geven.
Digiduif: Doel was dat dit het nieuwe communicatiemiddel van IKC De Wissel zou worden. Het doel
om volledig via Digiduif te communiceren is niet gehaald. In de vergaderingen hebben we met
elkaar gesproken waar tegen aangelopen wordt.
Algehele communicatie leerlingen/ ouders: De MR is positief over de wijze waarop gecommuniceerd
is gedurende het schooljaar. Een duidelijke structuur in de nieuwsbrief, en deze is inhoudelijk
volledig. In de vergadering in juni 2018 is de communicatie mbt de sportdag onderwerp van
gesprek geweest.

Onderwijsontwikkeling/ICT/kwaliteitsbeleid
Nieuw meubilair: Het schooljaar is gestart met nieuw meubilair in een aantal groepen, MR leden
vragen zich af of de werkplekken nog flexibel zijn en wat de eerste ervaringen zijn. Ervaringen zijn
goed, de werkplekken zijn geschikt voor flexibele werkplekken en om in niveaugroepen te werken.
Begin volgend schooljaar zal er nieuw meubilair in de hal komen.
Continuerooster: Het schooljaar is gestart met het vijf-gelijke-dagen-model. Bij de start van het
schooljaar geven teamleden aan dat het met name in de kleutergroepen even wennen is. De
algemene mening is dat het goed bevalt voor zowel kinderen, ouders als leraren. Het team heeft
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gekeken wat er meegegeven wordt in de broodtrommels, afgesproken is dat er geen koek en snoep
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meegegeven mag worden. De oudergeleding van de MR geeft mee dat ze het als kans zien, nu
kinderen op school eten, een bijdrage geleverd kan worden aan gezonde voeding voor kinderen.
Bewustwording van keuzes in voeding en tijdsbesteding tijdens de eetmomenten is belangrijk. Aan
het eind van het schooljaar heeft een evaluatie plaatsgevonden binnen het team. Zowel vanuit de
oudergeleding als school zijn de ervaringen positief.
ICT: Gestart met tablets in de kleutergroepen, oude computers vervangen door 30 laptops op de
kar waardoor meer werkruimte in de hal zijn, gestart met snappet 3.0 in groep 4 t/m 8. Ervaringen
zijn positief. In de MR is besproken wat de voor- en eventuele nadelen kunnen zijn op lange
termijn van het gebruik van tablets.
Start instroomgroep: In januari 2018 is gestart met de instroomgroep.

Projectgroepen: In het schooljaar 2017-2018 is er gewerkt met vijf projectplannen (Uitstraling,
ICT, Blink/WO, Ouderbetrokkenheid, Eigenaar/SEO). Daarnaast is een actieplan voor groep 8
uitgewerkt en is er een plusgroep gestart van hieruit. De bijzonderheden/ voortgang/ keuzes mbt
deze projectplannen zijn onderwerp van gesprek geweest binnen de MR en gecommuniceerd via de
nieuwsbrief. DE MR vindt het positief dat er veel zichtbaar is veranderd. In schooljaar 2018-2019
wordt aan de volgende projectplannen gewerkt: EDI-model (explicite directe instructie), ICT, IKCplan verder uitwerken, Ouderbetrokkenheid, Eigenaarschap/SEO.
Aandachtspunt vanuit de MR is dat over de ouderbetrokkenheid ook in de nieuwsbrief meer
gecommuniceerd moet worden.
Presentatie fijne motoriek: Ilse Geurds, kinderfysiotherapeut, heeft een presentatie gegeven in de
vergadering in jan. 2018 over schrijven en de fijne motoriek.
Schoolplein: Het nieuwe schoolplein is gerealiseerd, de MR is meegenomen in de plannen die
gevormd zijn en de wijze waarop dit gecommuniceerd intern en naar kinderen en ouders levert
positieve reacties op binnen de MR.

Formatie en personeel
Begroting en formatie: Binnen de MR is de begroting voor komend schooljaar en de formatie
2018-2019 besproken. Directeur heeft aangegeven dat de investering in onderwijsinhoudelijke
zaken gedaan zal worden. De MR heeft ingestemd met de begroting. DE MR heeft inzicht gekregen
in de te vormen groepen, mbt de formatieschets en de keuzes die hierin gemaakt zijn qua
groepsverdeling heeft de MR aangegeven zich hierin te kunnen vinden.
Evaluatie na start directeur: Op verzoek van het bestuur heeft de MR tops geformuleerd mbt de
evaluatie van de directeur: daadkracht, zichtbaar in de school, communicatie naar ouders toe,
visie. De MR heeft het bestuur laten weten geen tips te kunnen formuleren op dit moment.

De Wissel – Samenwerking met Zonnekinderen
De samenwerking met Zonnekinderen en Het Talent heeft steeds op de agenda gestaan. De
samenwerking heeft verder vorm gekregen. De hele school heeft Het Talent officieel geopend, er is
Er is nagedacht of het vormen van een IKC Raad De Wissel is wat we wenselijk vinden. Informatie
is verzameld, besproken en afgewogen. De MR is van mening dat het vorm van een IKC Raad
aansluit bij de doorgaande leerlijn en past bij de samenwerking met Het Talent. Er zal een ouder
geworven worden en een IKC raad reglement moeten worden opgesteld bij de start van het
schooljaar 2018-2019.
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een opendag geweest en in de nieuwsbrief is het terugkerend onderwerp van gesprek geweest.
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Samenstelling MR schooljaar 2018-2019
De MR heeft aan het eind van het schooljaar 2017-2018 afscheid genomen van Marjo Zwienink, de
MR bedankt haar voor haar jarenlange inzet vanuit de personeelsgeleding.
De samenstelling voor schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Personeelsgeleding: Antoinette Koenders, Pauline Smits, Daan van den Broek.
Oudergeleding: Nicole Borgman-Martens, Erik Ordelman, Karin Majid
Met het vormen van de IKC Raad zal een ouder geworven worden bij start van het nieuwe
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Actiepunten voor de MR in het schooljaar 2018 - 2019

Evaluatie functioneren MR de Wissel
Ook als MR vinden wij het belangrijk onszelf te evalueren. Ook zal het functioneren van de MR in
de oudertevredenheidspeiling worden opgenomen. Drie zaken die wellicht in de toekomst verbeterd
kunnen worden:
- ouders meer betrekken: De MR zou hier meer mee kunnen doen, de expertise van verschillende
ouders gebruiken. Wellicht met de OV bespreken hoe we dit beter kunnen regelen.
- Zichtbaarheid MR: toevoegen van een foto op de site, zodat ouders zicht hebben op met name de
oudergeleding van de MR.

Meer informatie
Op de website van de Wissel () onder de kop Ouders / Medezeggenschapsraad (MR) kunt u meer
informatie vinden over de MR, de agenda, vastgestelde notulen van iedere vergadering en de
jaarverslagen
De MR-vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor ouders, verzorgers en leerkrachten.
Zij kunnen een vergadering bijwonen voor één, of meerdere specifieke onderwerpen. Indien u een
vergadering wilt bijwonen is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter van de
MR. De leden van de MR vertegenwoordigen de direct betrokkenen bij de school: leerlingen,
ouders/ verzorgers en teamleden. Dit is de achterban van de MR. De MR vindt het dan ook van
groot belang dat haar achterban het gevoel heeft dat haar belangen goed worden behartigd. Op de
wijze waarop de MR-invulling geeft aan haar taak, ontvangt zij dan ook graag feedback!
Indien u vragen heeft of een onderwerp wilt voorleggen aan de MR, laat dat dan weten. Dit kan
mondeling bij de leden van de MR of per e-mail via mr.dewissel@spodeliemers.nl . Uiteraard kunt u
zich ook altijd richten tot de leerkrachten en directeur met uw vragen. Zij sturen u indien nodig

Contactinformatie:
Medezeggenschapsraad Basisschool De Wissel, van schooljaar 2018-2019
ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl
Westeinde 101
6904 AC Zevenaar
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door naar de MR, of nemen zelf contact op met de MR.
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