
Jaarverslag MR 2017-2018 
 

Samenstelling MR schooljaar 2017/2018 

Teamleden: Tjalde, Siet, Willemijn, Marjo en Yvonne (voorzitter) 

Ouders: Bas, Arjan, Silke, Corinne en Liana  

(secretaris rouleert) 

 

Organisatorische zaken 

 De MR vergadert normaliter 6x per jaar. Afgelopen schooljaar is er 3x vergaderd omdat er 

minder onderwerpen te bespreken waren (m.u.v. onderstaande). Daarnaast is er een 

aantal keer via de mail contact geweest om informatie te delen of reactie te peilen. 

 De MR heeft advies gegeven betreffende het jaarverslag van de Pinksterbloem 2016 - 

2017. 

 De MR heeft de Risico-Inventarisatie & Organisatie besproken. 

 De MR heeft de begroting 2018 goedgekeurd. 

 De MR heeft het formatieplan besproken en goedgekeurd. 

 De MR heeft het rooster voor vakantie- en studiedagen 2018-2019 besproken en 

goedgekeurd. 

 

Belangrijke overige onderwerpen 

 Verkeersveiligheid rond de school en Herinrichting Weesperzijde; zie hieronder. 

 De innovatieweken; de MR was enthousiast over de inhoud van de innovatieweken. 

Kinderen en ouders vonden het ook erg leuk. 

 Het werkdrukakkoord; er komt extra geld vrij om extra personeel voor bepaalde functies 

in te zetten. De MR steunt deze inzet. 

 

Praktische zaken 

 Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 waren er drie plekken vacant in de MR. De MR 

heeft dus na de zomervakantie verkiezingen uitgeschreven om een nieuw lid te werven. 

Hieruit zijn Silke van Arum, Liana Bastos en Corinna Chardon gekozen als nieuwe MR-

leden. Het was alweer een tijd geleden dat er voor het laatst verkiezingen waren 

uitgeschreven dus het was goed en leerzaam om weer eens mee te maken. De verkiezing 

was twee weken van tevoren aangekondigd en de opkomst was voldoende groot om het 

als geslaagd te betitelen. 

 Arjan heeft per einde schooljaar 2017-2018 afscheid genomen van de MR (en school). Voor 

het schooljaar 2018-2019 wordt een nieuw ouderlid aangetrokken. 

 We willen vanuit de MR wat zichtbaarder worden voor alle ouders. De MR-verkiezingen 

hebben de zichtbaarheid begin van het schooljaar vergroot, omdat elke ouder die zijn of 

haar kind(eren) kwamen brengen uitgenodigd werd om te stemmen. De zichtbaarheid 

kan echter verder vergroot worden zodat ouders ook weten waar wij voor zijn. 

 

Verkeersveiligheid rond de school 

Leden van de MR vertegenwoordigen de school in de klankbordgroep van het project 

Herinrichting Weesperzijde. De zorgen en wensen van de school zijn duidelijk kenbaar gemaakt 

tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep. De gemeente is met onze zorgen en wensen en 

die van andere belanghebbenden aan de slag gegaan en is in het najaar van 2017 met een ontwerp 

gekomen. 

Ook heeft de MR een reactie gestuurd op de plannen rondom de herinrichting Weesperzijde. 



Werkdruk en werkdrukakkoord 

Er is in de MR gesproken over de werkdruk in het onderwijs en de oorzaken van deze druk 

waaronder en het nijpende lerarentekort. Ook is er gesproken over waar leerkrachten op de 

Pinksterbloem specifiek druk ervaren. 

Gedurende dit schooljaar is er een akkoord gesloten waardoor iedere school een geldbedrag in kan 

zetten om deze druk te verlagen. De MR heeft meegedacht over de invulling hiervan en advies 

gegeven aan het team. 

Uiteindelijk is besloten het geld voor  een extra vakleerkracht gym, een dag in de week een ICT-

coördinator en blijvende ondersteuning op het gebied van KOO/de binnentuin/het groene 

schoolplein. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Binnen STAIJ is een GMR ingesteld waar periodieke vergaderingen zijn, waarover 

schooloverstijgende zaken wordt gesproken die op STAIJ-niveau besloten moeten worden. Het 

gaat hierbij om o.a. financiën, huisvesting, meerjarenbegroting en formatie. Notulen van deze 

vergaderingen zijn terug te vinden om de website van STAIJ. 

Arjan heeft de Pinksterbloem het schooljaar 2017-2018 vertegenwoordigd in de GMR. Aan het 

eind van het jaar heeft hij ook hier afscheid genomen. Het komende schooljaar (2018-2019) heeft 

Corinna zijn positie ingenomen. 


