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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de medezeggenschapsraad van De Wegwijzer te Piershil. In dit verslag legt de                   
medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten en de resultaten van het schooljaar 2019-2020 

De MR heeft instemming- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg,                  
instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school,                  
zoveel mogelijk de MR-vergaderingen bij: zij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten.  
In schooljaar 2019-2020 is de medezeggenschapsraad vijfmaal bijeen geweest. Dit jaar zijn uiteenlopende zaken aan de                
orde gekomen. Een aantal onderwerpen keert elk jaar of zelfs elke vergadering terug op de agenda. Een enkele keer heeft                    
de oudergeleding van de MR apart met de directie overleg gehad. Besproken onderwerpen komen daarna terug in de                  
vergadering.  

Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede indruk geven van alle besproken zaken,                    
openbaar en te lezen op de website van de school of op te vragen bij de directie. 

 
Inmiddels zijn we alweer met een nieuw schooljaar gestart, een jaar waarin voor de MR, net als voor de school, de                     

betrokkenheid van de ouders van De Wegwijzer weer hoog op de agenda staat. De agenda’s en notulen zijn terug te                    
vinden op de website van de school. 

Neem contact met een van ons op als u opmerkingen of vragen heeft. 
 
Namens de MR, 
 
Johan Mourits 
Voorzitter MR De Wegwijzer 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 van de medezeggenschapsraad van de protestants-christelijke               
basisschool De Wegwijzer te Piershil. Samen met 16 andere scholen maakt De Wegwijzer deel uit van stichting CSG De                   
Waard. 
Afgelopen schooljaar zijn diverse zaken aan ons voorgelegd. Door middel van dit jaarverslag willen wij u op de hoogte                   
houden van de activiteiten van de MR. Tevens leggen we als MR hierover verantwoording aan u af. 
Graag houden we ons aanbevolen voor eventuele vragen en / of opmerkingen. 
 
De Wet medezeggenschap op scholen 
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het                
 primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. Onder de WMS is het                     
instellen van een MR verplicht. Een medezeggenschapsraad dient te bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld                 
over personeel en ouders. Leden van de MR worden gekozen. 
 
Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR per school ook een                    
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken.  

 De medezeggenschapsraad krijgt een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag. Op een aantal terreinen heeft de                 
MR bovendien instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan zaken bespreken en              
voorstellen doen, die het bevoegd gezag echter zonder argumentatie naast zich neer mag leggen. De rechten worden door                  
de WMS soms alleen toegekend aan het personeelsdeel van de MR, of het ouderdeel van de MR. 
 
De Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van de                    
Wegwijzer. De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders                  
dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van                 
advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze                   
een besluit neemt. 
 
De leden van de MR 
De MR bestond dit schooljaar uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers namens de ouders (oudergeleding) en 2                
vertegenwoordigers namens de leerkrachten (personeelsgeleding).  
 
De samenstelling was als volgt: 
Oudergeleding: 
Bernadette Bedeaux en Johan Mourits (voorzitter) 
Personeelsgeleding: 
Silvana Buijs en Evi Verbaas.  
 
Samenwerking met de directie 
De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid                        
door de directie. De MR heeft in 2019-2020 vijfmaal vergaderd. Op de agenda stonden steeds een aantal ‘vaste’                  
onderwerpen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig geweest om een aantal zaken rondom de financiën en                 
schoolontwikkelingen toe te lichten. Voorafgaand aan de MR-vergadering neemt de MR, naar behoefte, een kwartier de                
tijd om met elkaar zonder directie te overleggen.  
 
Waar  de MR zich bezig mee heeft gehouden 
Jaarverslag en jaarplan MR 
Tijdens de eerste MR-vergadering zijn het jaarplan en jaarverslag van de MR besproken en vastgesteld. Beide documenten 
zijn op de website van De Wegwijzer geplaatst. 
 
Vaststellen vergaderrooster en taaktoedeling 
Tijdens de eerste MR-vergadering zijn het vergaderrooster en de taaktoedeling binnen de MR vastgesteld.  
 
Schoolgids 
De MR heeft de concept schoolgids 2020-2021 vooraf ingezien en waar nodig becommentarieerd of wijzigingen 
aangegeven.  
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Onderwijskundige activiteiten 2019-2020 
De planning en doelen voor de onderwijskundige activiteiten op zowel didactisch, als sociaal-emotioneel gebied voor 
2019-2020 zijn met de MR besproken. De activiteiten kwamen voort uit het liggende schoolplan dat in totaal 4 jaar loopt. 
  
Begroting en jaarrekening OR 
De begroting en de jaarrekening van de ouderraad zijn voorgelegd aan de MR. De MR heeft in september 2019 kascontrole 
uitgevoerd en na enkele vragen aan de OR ingestemd met de begroting en jaarrekening.  Dit jaar is het laatste jaar dat 
ouderbijdrage en schoolreisje apart betaald wordt. Volgend schooljaar is het 1 bedrag. 
 
TSO 
Dit schooljaar is de MR bezig geweest met het evalueren van het overblijfprobleem. In iedere vergadering dit schooljaar is 
gekeken naar loopt het, wat kan er beter en welke hulp hebben we daar bij nodig. Uit terugblik blijkt dat het in iedere 
groep goed loopt op de groep 7 dit schooljaar na.  
 
Staken 
Dit schooljaar zijn er een aantal stakingsdagen geweest waarbij merendeel van het team niet gestaakt heeft. 
 
Extra geld werkdrukverlaging 
Uit de werkdrukscan blijkt dat de werkdruk binnen onze school door het team niet als negatief wordt ervaren. Het geld dat 
door de overheid extra beschikbaar wordt gesteld, krijgt daarom een ander doel (hetgeen is toegestaan).  

● 6 uur naar karin voor extra plusklas 
● Linda v Houwelingen als RT 
● Alexandra gaat extra plusklas draaien voor groep 1t/m 4 
● Leonie en Evi gaan alle commissies draaien en krijgen hier 1,5 uur per week 

Dit is door de MR gekeurd voor het schooljaar 2019-2020 
 
 
Nieuwe methode Engels 
De huidige methode Engels is verouderd. De suggestie van de MR om te kijken of de methode ‘Groove me’ iets voor onze 
school is, wordt door het team opgevolgd. Aan de hand van Top40 nummers worden de Engelse teksten besproken. De 
methode blijkt een succes voor zowel het team als de leerlingen. 
 
corona 
Dit schooljaar kregen wij ineens te maken met de corona. Nederland ging in lockdown en kinderen mochten niet meer naar 
school. Wij hebben een extra vergadering gehad over de gang van zaken en hoe wij als school het thuisonderwijs gaan 
oppakken. Verplicht 1 keer per week individueel bellen per week en iedere dag een half uur per groep bellen.  
 
Formatieplan  
Voor de formatie van de school heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. 
Over de formatie van 2019-2020 heeft de MR meegedacht en is er zeer intensief gediscussieerd. Enkele groep 3 en daarna 
een groep 2/3 ? enkele groep 8?  
 
Begroting school en financieel jaarverslag school 
De MR is geïnformeerd over de begroting en het financieel jaarverslag van de school. Er is extra tijd besteed om inzichtelijk te 
maken op welke ‘potjes’ school recht heeft en dit geld ook te besteden. 
 
Nascholing personeel 
De nascholing van het team voor het schooljaar 2019-2020 is besproken in de MR. De personeelsgeleding heeft ingestemd. 
Het team gaat verder met  leerKRACHT. 
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Ouderbijdrage 
De MR heeft ingestemd met het voorstel van de OR om de hoogte van het bedrag van de ouderbijdrage te handhaven. 
De OR heeft verzocht het innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor de schoolreis/kamp in een keer te doen. De MR gaat 
hiermee akkoord, mits er een transparante en kloppende begroting gemaakt wordt voor de schoolreis en het kamp.  
 
Koffieochtend 
Er is twee keer een MR-koffieochtend georganiseerd. De opkomst was de eerste keer heel goed, de tweede keer een stuk 
minder. Besproken punten zijn teruggekoppeld naar de directie en/of in een eerstvolgende MR-vergadering besproken.  
 
Cito Analyse 
De MR heeft de groepsresultaten van de cito toetsen ter informatie ingezien, waarbij de verschillende groepen vergeleken 
zijn met dezelfde groepen uit voorgaande jaren en waarbij naar het leerrendement per groep is gekeken.  
 
IEP-toets 
Dit jaar is weer gekozen voor de IEP toets. De beslissing hiervoor is - abusievelijk - buiten de MR om genomen.  
De uitslag van de eindtoets van groep 8 dit schooljaar ligt boven het landelijk gemiddelde en boven de inspectienorm.  
 
MR-cursus 
Bernadette en Silvana hebben  de door de stichting aangeboden MR-cursus gevolgd. Alle mr leden hebben de cursus nu 
gevolgd.  
 
Ouderbetrokkenheid 
De ouderbetrokkenheid 3.0 wordt opgepakt met een werkgroep binnen de school. Een aantal ouders en leerkrachten zullen 
deelnemen aan de werkgroep.  
 
Verkeersveiligheid 
Door de corona en alle ouders verspreid de kinderen naar school brachten en ouders niet mee de school in mochten  is de 
zoen/zoef strook wel goed gebruikt zoals het hoort.  
 
Keuterwijs 
Keuterwijs is in mei 2019 gestopt aangezien de meeste kinderen toen 4 jaar werden. In de toekomst wordt dit misschien wel 
weer opgepakt.  
 
Leerlingenaantal / ruimtegebrek 
Het aantal leerlingen blijft groeien. Vooral in groep 1 / 2 geeft dit druk. We moeten creatief omgaan met de ruimte. Op- of 
uitbouw van het school is helaas niet mogelijk. Bij de gemeente is het probleem aangegeven, maar er is nog geen oplossing 
geboden. 
Een gemeenschappelijke ruimte voor bijv. de overblijf of andere activiteiten staat hoog op het wensenlijstje.  
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen we wel gebruik maken van het BSO lokaal van Kivido. Dit wordt aangewend om 
combigroepen soms uit elkaar te halen en specifiek aan één groep les te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud schoolgebouw 
Dit schooljaar zijn de schilders actief bezig geweest. Het houtwerk aan de binnenkant van de school heeft weer een fris 
kleurtje gekregen. Ook het schoolplein is dit schooljaar volledig aangepakt en heeft een nieuw klimrek, natuurtuin, pannakooi 
en moestuin gekregen.  
 
Verkiezingen 
In het voorjaar van 2019 is een verkiezing uitgezet voor een nieuw MR lid. Bernadette de Bruine- Bedeaux is na stemming 
gekozen door een meerderheid van de ouders. De oudergeleding van de MR zal komend schooljaar bestaan uit Johan 
Mourits (Voorzitter) en Bernadette de Bruine- Bedeaux. 
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Passend onderwijs 
Het onderwerp passend onderwijs is een vast punt op de agenda van de MR. Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) is 
opgesteld en besproken. 
Uit de gelden voor passend onderwijs kan Petra Breedveld extra ondersteuning bieden. 
Ella van Dienst is tevens een welkome hulp. 
 
Besproken onderwerpen die vanuit de ouders zijn aangedragen: 

● Plaatsingswijzer: Naast de CITO-resultaten ziet de MR graag aanvullende tekst over de kinderen t.a.v. werkhouding, 
gedrag, resultaten methodegebonden toetsen, ontwikkeling afgelopen jaren), zodat er niet enkel en alleen naar de 
CITO-resultaten wordt gekeken. 

● Bags2school; Er is tweemaal een inzameling geweest, waarbij een fors bedrag is opgehaald ter besteding voor de 
school.  

● Europees schoolfruit; dit jaar heeft de school meegedaan met de actie Europees Schoolfruit. In het nieuwe 
schooljaar zal er opnieuw ingeschreven worden.  

● Overgang taalmethode: De overgang naar de nieuwe taalmethode is in bepaalde groepen erg groot. Het team werkt 
hard aan een juiste aansluiting. 

● Laatste schoolweek: Er is kritiek op het organiseren van het zomerfeest in de voorlaatste week, aangezien er de 
laatste week dan helemaal niks meer gedaan wordt. De OR heeft er echter voor gekozen ook dit jaar het zomerfeest 
in de voorlaatste week te plannen.  

● Thema Kinderboekenweek: Het thema van de kinderboekenweek is zombies en monsters. Onze school voelt zich 
niet prettig bij het nationale thema en kiest voor de christelijke versie. 

● Website: De website is vernieuwd en op punten nog niet volledig. Het up-to-date houden van de website is van 
groot belang..  

● Schoolreis: Op de mededeling dat kinderen ‘vrij’ door Drievliet mochten lopen, werd door een aantal ouders 
ongerust op gereageerd. Drievliet is kleinschalig en uiteraard hield de begeleiding de kinderen goed in gaten. Het 
was een geslaagde dag. 

● Schoolkamp: De MR heeft de communicatie rondom het kamp en de inzet van ouders tijdens het kamp besproken. 
Volgend schooljaar zal de begeleiding van het schoolkamp alleen uit leerkrachten bestaan. De MR vindt een kamp 
zonder ouders het meest ideaal. Ook geeft de MR aan dat activiteiten met elkaar in en om het kamphuis de 
voorkeur heeft boven extra uitstapjes tijdens kamp. Dit bevordert het groepsgevoel en is ook nog eens 
kostendekkend. 

● Subsidies: Binnen het directieoverleg houden de directeuren elkaar op de hoogte van aan te vragen subsidies. Tips 
van ouders zijn uiteraard van harte welkom. In het komende schooljaar zal Sponsorkliks ook weer regelmatig 
terugkomen in de nieuwsbrief.  

● Huiswerk: In niet alle groepen wordt het huiswerk voldoende na besproken. Ook is de wijze waarop het huiswerk 
wordt doorgegeven niet altijd eenduidig (klasbord, A-4tje met datum of mail). Deze punten wordt meegenomen 
door het team. 

● Studiedagen / extra verlof: Ouders vinden het prettig dat er nauwelijks studiedagen zijn i.v.m. oppas. Extra 
verlofdagen daarentegen zou een aantal ouders juist toejuichen. Het realiseren daarvan ligt vooralsnog niet in de lijn 
der verwachting. 

● Opwachten binnen het hek: Om de veiligheid bij het ophalen van de kinderen te bevorderen, wordt besproken om 
binnen het hek te wachten. Nog niet iedereen doet dit, dat kost tijd. 

 
 
 
 
Het schooljaar 2019-2020 
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te blijven leveren aan de kwaliteit van de school, 
het beleid en het onderwijs.  
Actiepunten voor het nieuwe schooljaar 

● Monitoren van het waarborgen van de ingezette lijn op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied. 
● Monitoren van de leergroei op groepsniveau en de aanpak verbeteren leerresultaten.  
● Beraden over de wijze van een goede communicatie met de achterban. 
● Monitoren van de ontwikkelingen die Passend Onderwijs met zich mee zullen brengen. 
● Strategisch beleidsplan / schoolplan 
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● Groei van de school 
● Pauzeprobleem 

 
Tenslotte 
Als MR hebben wij het voornemen om ook in schooljaar 2019-2020 kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt 
voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel 
daarom dus niet om ons aan te spreken of te mailen. 
Het e-mailadres van de MR is: mr.wegwijzer@csgdewaard.nl 
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