Beste ouders, verzorgers en medewerkers,
De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen
de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en
instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en
geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders
vertegenwoordigd. Ieder jaar legt de MR verantwoording af aan haar achterban door middel van het
jaarverslag. In dit jaarverslag leest u waar de MR zich het afgelopen schooljaar voor heeft
ingespannen en welke onderwerpen er zijn behandeld.
Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor
medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school
aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het
Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en
neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.
School-/locatie overstijgende zaken (die de verantwoordelijkheid zijn van de VPCO; vereniging
Protestant Christelijk onderwijs) zijn belegd bij de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad).
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De huidige
samenstelling van de MR:
Ouders:
Patrick van Campenhout (voorzitter)
Jan Rutger Voorhorst (secretaris)
Iris Heitkamp

Leerkrachten:
Anjolien Schift
Hillegonda Bosch
Annelieze Würsten

Het jaarverslag
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar de MR zich afgelopen jaar over
heeft gebogen:

Uitkomsten bezoek onderwijsinspectie
Vlak voor de zomervakantie 2018 heeft CBS De Driemaster een rapport van de onderwijsinspectie
ontvangen waaruit bleek dat een aantal (kritieke) onderdelen binnen de school niet op het gewenste
niveau zat. De MR heeft zich nauwgezet gebogen over het rapport en heeft vragen gesteld over de
gewenste verbeteringen. Daarnaast heeft de MR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over de
stappen die destijds ondernomen moesten worden ter verbetering en is er afstemming geweest over
de keuzes die de schoolleiding hierin heeft gemaakt. Ook bij de communicatie naar ouders over dit
onderwerp heeft de MR een adviserende rol gespeeld.

Kwestie grensoverschrijdend gedrag
Het afgelopen schooljaar is de MR door de schoolleiding gevraagd hun beeld te geven over de
kwestie die gespeeld heeft t.a.v. grensoverschrijdend gedrag van een leerkracht. Inhoudelijk is de MR
niet betrokken geweest bij het proces. Wel heeft de MR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht
over de communicatie over dit onderwerp naar ouders.
Profilering CBS Mastenbroek
De profilering van CBS Mastenbroek is afgelopen schooljaar een vast agendapunt geweest in de MR
vergaderingen. Vanwege het unieke concept van de school en de omvang vind de MR het van belang
dat er aandacht is voor hoe de school zich naar buiten toe profileert, om zo voldoende aanwas te
blijven houden van nieuwe kinderen op de school.
Focus op onderwijsopbrengsten
O.a. ingegeven door het rapport van de onderwijsinspectie heeft de MR zich afgelopen jaar gebogen
over meetbare onderwijsopbrengsten en de trend hierin. Met de schoolleiding is samen gesproken
over de wijze van meten, maar met name over de uitkomsten en de gewenste acties die hieruit naar
voren zijn gekomen.
Schooltijden (wintertijd) CBS Mastenbroek
De MR heeft advies gegeven over het al dan niet wijzigen van schooltijden van CBS Mastenbroek
gedurende de periode van wintertijd. De MR heeft na alle overwegingen serieus te hebben
afgewogen geadviseerd om de schooltijden in de wintertijd niet aan te passen.
Uitkomsten RI&E
Periodiek wordt er voor beide locaties (Hasselt en Mastenbroek) een Risico Inventarisatie en
Evaluatie opgesteld. Hierin wordt verwoord welke risico’s zich kunnen voordoen binnen de school en
welke maatregelen genomen kunnen worden. De MR heeft geadviseerd over de uitkomsten van de
RI&E en heeft binnen de uitkomsten toegezien op naleving van het wegnemen van m.n. praktische
(doch serieuze) risico’s, bijvoorbeeld los zittende stopcontacten in klaslokalen.
Instemming
De MR buigt zich jaarlijks over zaken die volgens de wet op de medezeggenschap instemming plichtig
zijn. Het afgelopen jaar heeft de MR (al dan niet na het doorvoeren van wijzigingen op advies van de
MR) zich gebogen over de school begroting, schoolgids, schoolplan (tevens verbeterplan),
vakantierooster en formatieplan.
Tot slot
De notulen van de vergaderingen van de MR zijn openbaar en altijd beschikbaar om in te zien op
school. Je kunt hier naar vragen bij Anjolien of Annelieze.
Mocht je daarnaast graag eens spreken met iemand van de MR (om bijvoorbeeld een signaal af te
geven of informatie in te winnen), zoek ons dan gerust eens (op het schoolplein) op!

