
Jaarverslag MR 2018-2019 
 
Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Anker van 
het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij 
zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.  
 
Wat doet de MR?  
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een 
medezeggenschapsraad (MR) heeft. 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 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 ouders, schooldirecteur 
en personeel.  
Door de gemengde samenstelling kunnen ouders en personeel via de MR invloed 
uitoefenen op het beleid van de school. Uiteindelijk is alles natuurlijk in het belang 
van goed onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving. 
Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van 
VCO de Kring. De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of 
advies kan uitbrengen over onderwerpen die het Bestuur van de Vereniging inbrengt. 
In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden: één lid namens de 
personeelsgeleding en één lid namens de oudergeleding van de MR van de school. 
 
Samenstelling en organisatie 
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 het aantal leerlingen van de school. De MR van 
CBS Anker bestond in het schooljaar 2018-2019 uit 6 formele leden, 3 leerkrachten 
en 3 ouders. De zittingsperiode in de MR is 3 jaar, wat verlengd kan worden tot 6 
jaar. 
 

Naam Geleding Zittingsperiode 

(van/tot) 

Functie in MR 

Martin Roest OMR 2014 - 2020 Lid + voorzitter 

Liesbeth 

Breugelmans 

OMR 2016 - 2021 Lid  

Romke van Diggelen OMR 2017 - 2022 Lid  



Inge Bekker PMR 2016 - 2021 Lid + secretaris 

Annika Hoogendam PMR 2016 - 2021 Lid  

Hester van der Werk PMR 2017 - 2022 Lid  

 
Vergaderingen 
 
CBS Anker vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn normaal 
gesproken van 19:45 tot 22.00 uur. De agenda kent een aantal terugkerende 
onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de 
besluiten uit de GMR en eventuele 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 vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en dus ook toegankelijk voor ouders. 
Wilt u niet alleen toehoorder zijn, maar ook iets inspreken dan kan dat. Dit moet dan 
wel eerst gemeld worden aan de voorzitter van de MR.  
 
In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort 
omschreven. 
 
Jaarplan 2018/2019 
De agenda van de MR kent ieder schooljaar enkele vast terugkerende onderwerpen. 
In het jaarplan, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, worden de belangrijkste 
onderwerpen per agendadatum opgenomen. 
 
Begroting 2019  
De begroting van CBS Anker volgt, anders dan het lesprogramma, de kalenderjaren. 
Dat betekent dat in 2018 de begroting voor 2019 is opgesteld. De MR ontvangt deze 
stukken als algemeen informatierecht.  
 
Formatieplan  
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. De onderwijsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht 
m.b.t. het formatieplan. Hierop is een positief advies gegeven. 
Per 1 maart 2018 zijn er extra gelden gekomen. Er is gekozen om het geld te 
gebruiken voor extra ondersteuning, voor alle groepen, buiten de klas. Ook is er geld 
vrijgemaakt voor een vakleerkracht gym bovenbouw, vanaf november 2019 zal er 
ook een vakleerkracht gym komen voor de groepen 1 en 2.  
 
Schoolgids  
De schoolgids is het document waarin de school haar beleid formuleert en allerlei 
praktische zaken worden uitgelegd. De MR heeft instemmingsrecht met betrekking 
tot de schoolgids. In 2018/2019 is de schoolgids niet ontvangen en doorgeschoven 
naar 2019/2020. Voorgaand jaar is deze ook al doorgeschoven, de MR wil in het jaar 
2019/2020 een schoolgids ontvangen. 
 
Resultaten Cito-toetsen  



Periodiek worden de uitslagen van de Cito-toetsen besproken in de MR. Zo zijn de 
algehele resultaten zichtbaar, evenals de ontwikkeling per groep over het schooljaar 
heen. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over mogelijke extra interventies ter 
verbetering van de resultaten. 
 
Schooltijden 
In de GMR is besloten dat we van 1000 uur naar 940 uur lesuren gaan. Daarom is er 
gesproken, dat om aan een gemiddeld aantal uren te komen, de groep 1 t/m 4 naar 
school moet op vrijdagmiddag en de bovenbouw minder naar school gaat door meer 
studiedagen. Er zijn komend jaar 5 studiedagen, dit is niet veranderd ten opzichte 
van het vorig schooljaar. De Leonardus en Branding gaan ook naar 940. 
 
Ouders gaan over de schooltijden, de MR (ouders) heeft instemmingsrecht. De MR 
heeft geen positieve instemming gegeven, omdat er niet genoeg tijd meer was voor 
een eventuele enquête. Er ligt geen verzoek voor instemming voor de vrijdagmiddag, 
zo’n verzoek kost 6 weken. De MR heeft aan de directie gevraagd om een tijdspad, 
een onderbouwing van de 940 uur en een verzoek voor instemming van de 
vrijdagmiddag. 
 
In het team is er dit schooljaar ook gesproken over een doorlopend rooster, maar dit 
werd afgewezen door het team.  
 
GMR 
Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de bestuurlijke fusie. Op dit moment is 
de projectorganisatie volop bezig met het doen van onderzoek naar een bestuurlijke 
fusie van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. Op 18 april 2019 is de 
intentieverklaring getekend waarin de besturen, Raden van Toezicht en Beheer, de 
GMR’s en de directeuren instemmen met een onderzoek naar een bestuurlijke fusie. 
 
Het onderzoek is in volle gang. Er zijn 4 werkgroepen geformeerd, die een advies en 
visiedocument uitbrengen aan de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de bestuurders 
van de vier besturen en de projectleider. Ook zitten er leden uit de GMR in de 
werkgroepen.    
 
Overige 

 Er is een werkgroep schoolplein opgericht, vanuit het personeel denken 
Maartje en Sanne mee. 

 Het technieklokaal komt in Humanitas terug.  

 De Basisscholen gaan samenwerken met Peuterspeelzaal/kinderkoepel en 
Humanitas.  

 Er komt een nieuw gymlokaal (De Reede) of een nieuwe gymzaal (Dukdalf). 

 Er is in het team gesproken of we de komende jaren verder gaan met natte 
gymnastiek. De meeste kinderen hebben een diploma en zwemles kost best 
veel tijd. School is niet verantwoordelijk om zwemvaardigheid bij te houden. 
De gelden voor zwemles, busvervoer en personeel zouden we wel terug willen 
hebben. Echter moet dit wel langs de MR, volgend jaar wordt hier verder naar 
gekeken. 



 De ontvlechting met CBS Geuzenschip is een feit. De grootste consequenties 
zijn dat er geen gezamenlijke studiedagen en werkgroepen meer zijn, plus het 
MT en de stuurgroep verandert qua samenstelling. 

 Voor nieuwe MR leden komt er een welkomstpakketje MR, met het MR- 
reglement en huishoudelijk reglement, jaarplanning, laatste notulen. 

 Er is geen veiligheidsplan. Leerkrachten vullen wel altijd een 
calamiteitenformulier in. Dick vult een veiligheidsplan aan met wat hij al heeft. 

 Voor de bestuurlijke samenwerking is voor de meivakantie het convenant 
getekend. Er is een werkgroep samengesteld in de GMR. 
 

Scholing 
Mr cursus is in oktober gevolgd door Romke, Inge, Hester en Annika. 
 
Vergaderdata 2019/2020 

 7 oktober 2019 

 27 november 2019 

 12 februari 2020 

 7 april 2020 

 18 juni 2020 
 
 
 
 
 


