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De samenstelling van de MR. 

De samenstelling van de MR en de taakverdeling van het schooljaar 2016/2017 zag er als volgt uit: 
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Onderwijzend personeel: C. Bredemeijer lid 

   J. Heinen lid 

M. van Wijngen GMR-afgevaardigde  

Namens de ouders:  S. Hokke secretaris 

   R. v.d. Jagt voorzitter 

M. v.d. Wiel GMR-afgevaardigde 

De vergaderingen van de MR. 

De medezeggenschapsraad vergaderde 4 keer. September 2016, januari, april en juni 2017. De MR is 

vertegenwoordigd geweest op alle GMR-vergaderingen.  

Onderwerpen die in de MR aan de orde zijn gekomen: 

 Het jaarplan 2016/2017. Hoofdonderwerpen van het jaarplan zijn:  
o Boeiend onderwijs wordt vervolgd (met 21 -eeuwse vaardigheden) 
o Denk- en Doelab wordt verder ingericht en georganiseerd. 
o Gedeeld leiderschap vormgegeven in deeltaken: 

 Gedrag 
 Meer- en hoogbegaafdheid 
 Taal/leesonderwijs 
 ICT en techniek 

 

 Vervangingsfonds. Het vervangingsfonds voor kortlopende vervanging van max. 14 dagen bestaat 
per 1 januari 2017 niet meer. Scholen dienen kortdurende vervanging zelf op te lossen. Met de start 
van het schooljaar 2017/2018 is er een vervangingspoule opgezet voor Voorne-Putten en 
Rozenburg, waarmee vervanging eenvoudiger opgevangen zou moeten worden. Ook wordt er 
actief aan werving gedaan om nieuwe leerkrachten aan te trekken, voor invalwerk maar ook met 
het oog op de toekomst wanneer er veel mensen uit zullen treden door het bereiken van de 
pensioenleeftijd. 
 

 Twee groepen 3. Dit jaar is er ruimte geweest voor het starten met twee kleine groepen 3. Hiermee 
is het mogelijk geweest om deze groepen veel aandacht te geven bij een belangrijke fase in het 
onderwijs, namelijk de start van het lezen en rekenen. De groepen zijn uiteindelijk samengevoegd 
tot één groep toen de noodzaak tot het opstarten van een extra kleutergroep ontstond. 
 

 Kwaliteit. Er is dit schooljaar nauwkeurig naar de opbrengsten van het onderwijs gekeken. Er zijn in 

een externe rapportage diverse aanbevelingen gedaan die opgenomen zullen worden in de 

onderwijsplannen.  

 Formatie en groepsindeling schooljaar 2017/2018 is medegedeeld. Het advies van de MR om direct 

te starten met drie, kleinere, kleutergroepen is door de directie ter harte genomen. 

 Onderhoud / RI&E. Er is divers onderhoud geweest, meubilair in de kleutergroepen is vervangen en 

er is een Risico Inventarisatie & Evalutie (RI&E) gedaan met enkele tips en aanbevelingen die 

opgevolgd zullen worden. Er wordt al lange tijd gewacht op actie voor het saneren van de buitenzijde 

van het gebouw aan de Hoitsemastraat. Ook in het schooljaar 2016/2017 is hier nog geen vervolg 

aan gekomen. 

 Voorbereiding MR-verkiezingen. In verband met aflopende termijnen moeten er aan het begin van 

het schooljaar 2017/2018 MR verkiezingen georganiseerd worden. Deze zijn in het schooljaar 

2016/2017 reeds voorbereid. 
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Gemeentelijke procedures. 

 Oversteekplaats Drogendijk. N.a.v. de verhuizing van Lena Schenkplein naar de Bladergroenstraat, 

wordt er door ouders en kinderen vaker gebruik gemaakt van de oversteekplaats bij de Drogendijk. 

Deze wordt gevaarlijk gevonden. De directie heet dit bij de gemeente aangekaart, waar alle 

verkeersknelpunten voor scholen in kaart zijn gebracht. Dit punt ligt nu bij de gemeenteraad. Er wordt 

budget gezocht en de belangrijkste knelpunten worden aangepakt. Het is nog niet duidelijk of de 

oversteekplaats Drogendijk hiertoe behoort. Hier wordt nog terugkoppeling op verwacht.. 

Activiteiten. 

 Er is meegedaan aan een Jumbo spaaractie waarmee de school kon sparen voor artikelen. Dit was 

een succes en heeft mede door de inzet van diverse ouders weinig tijd gekost van het lesgevend 

personeel. 

 De Kerstvieringen op school zijn goed bevallen. Het is rustiger en intiemer. De vieringen in de AM 

waren voor de kinderen ook een belevenis, maar geeft meer onrust, ook voor de ouders om daar te 

komen. Het zingen in de hal was nu te druk, volgend jaar andere oplossing bedenken. 

Kerstfeestvieringen zijn geen veredelde weeksluitingen en het belangrijkste, Jezus’ geboorte, moet 

in het middelpunt blijven staan.  

 Conny Bredemeijer is dit jaar op MR cursus geweest en heeft de opgedane kennis gedeeld met de 

andere MR leden. 

Personele zaken. 

Seizoen 2016/2017 is een jaar gebleken waarin geen spectaculaire wijzigingen zijn opgetreden. Er 

werden leerkrachten ziek voor langere of kortere tijd en sommigen konden ook weer geheel of 

gedeeltelijk aan de slag. Altijd is geprobeerd de “schade” voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken 

door zoveel mogelijk creatieve oplossingen toe te passen.  

Ingekomen post. 

De MR krijgt steeds minder post binnen. Met name reclamemateriaal voor MR cursussen en algemene 

MR informatie vullen de postvakken. Ook via email komt weinig post binnen. 

GMR. 

GMR zaken worden besproken binnen de MR-vergadering als vast agendapunt. Afhankelijk van de timing 

(MR vóór of ná de GMR) wordt een update gegeven over besproken onderwerpen of wordt nagedacht 

over inbreng voor de GMR vanuit de MR. Vanuit de MR is Marjan van Wijngen als afvaardiging van het 

personeel betrokken bij de GMR. Gedurende het schooljaar heeft Stefan Hokke zijn afvaardiging vanuit 

de oudergeleding overgedragen aan Mees van der Wiel. 

Ouderoproep. 

De MR wil graag meer bekendheid bij de ouders krijgen. Er is in het schooljaar 2016/2017 dan ook wat 

meer aandacht gegeven aan het belang van de MR in nieuwsbrieven. Als MR zijn wij graag op de hoogte 

van eventuele vragen of onduidelijkheden die er bij personeel en ouders spelen. Wij nemen dit graag mee 
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in onze overleggen met de directie. U kunt direct de leden aanspreken of een email sturen naar: 

mr@hetanker-vcpo.nl.  

MR-verkiezingen. 

Marian van Wijngen (leerkracht), Roel vd Jagt en Stefan Hokke (ouders) zijn aftredend. Stefan wil nog 

een termijn meedraaien, wat toegejuicht wordt vanuit de MR vanwege zijn kennis en ervaring. In 

september 2017 (schooljaar 2017/2018) is de aanmeldprocedure voor de vervanging van Roel vd Jagt 

gestart. 

Jaarevaluatie. 

Uit dit verslag blijkt dat enkele zaken een vervolg zullen krijgen in het seizoen 2017/2018: 

 Vervangingsfonds 

 Sanering buitenzijde Hoitsemastraat 

 De vorderingen en status van het schoolpan. 

 Kwaliteit onderwijs  

 MR Verkiezingen tbv vervanging Roel vd Jagt 

Slot. 

Terugkijkend op het afgelopen schooljaar is er heel wat besproken en blijft er nog het nodige over waar 

we nog mee aan de slag kunnen.  

Aldus de MR schooljaar 2016/2017 
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