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(FINANCIEEL) JAARVERSLAG MR KINDCENTRUM VROONDAAL 

Schooljaar 2018 – 2019 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Vroondaal van 
het schooljaar 2018 -2019.  

Het jaarverslag heeft als doel om de achterban – ouders en personeel- te informeren over de 
activiteiten van de MR.  

Wat doet de MR? 

Voor de begripsvorming is het goed de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school heeft 
verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 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 zaken als: 

verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de veiligheid op school en 
huisvesting. 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.  

 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten, personeelsgeleding (PMR), en een 

vertegenwoordiging van de ouders, oudergeleding (OMR). 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 Kindcentrum Vroondaal bestaat uit 6 
deelnemers: 3 leerkrachten en 3 ouders. In het schooljaar 2018 – 2019 heeft de MR in de 
volgende samenstelling gefunctioneerd: 

 Claudia Vianen – afgevaardigde namens het personeel  

 Monique Djizani – afgevaardigde namens het personeel 

 Rowena van Gent – afgevaardigde namens het personeel 

 Nizaam Muradin – afgevaardigde namens de ouders; lid tot 19 maart 2019 

 Sandy Stofkooper – afgevaardigde namens de ouders en voorzitter en afgevaardigde naar de GMR 

 Marchien Bertens – afgevaardigde namens de ouders en secretaris 

 

Bijeenkomsten 

De MR is gedurende het schooljaar 2018 -2019 8 keer bijeengekomen, te weten op: 11 
september, 11 oktober, 13 november, 11 december, 29 januari, 19 maart, 14 mei en 2 juli. De 
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notulen van de MR zijn voor ouders en leerkrachten beschikbaar via de website van het 

kindcentrum. Daarnaast zijn ze opvraagbaar bij de MR. De vergaderingen van de MR zijn 
toegankelijk voor de ouders en personeel. Afgelopen jaar hebben zich geen ouders gemeld bij de 
secretaris van de MR met de vraag een vergadering bij te wonen. 

 

Overleg directie 

De MR heeft regelmatig overleg gevoerd met de directie, in ieder geval voorafgaand aan iedere 

vergadering. Daarnaast is er regelmatig contact geweest per mail of in gesprek. De contacten 
met de directie verlopen open en constructief.  

 

Onderwerpen MR 2018 -2019: 

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die schooljaar 2018 – 2019 geagendeerd zijn in de 

MR. Bij enkele onderwerpen staat toelichting. Voor nadere informatie verwijzen we naar de 
notulen. 

 Kindgids– instemming verleend. De MR heeft meerdere suggesties gedaan m.b.t. 

Kindgids. Tevens is afgesproken dat schooljaar 2019 – 2020 nadere dialoog plaats zal 
vinden over de opzet en inhoud van de Kindgids.  

 Begroting  

 Jaarplan 2019-2020 – is besproken. In lijn met Schoolplan 2020-2023. 

 MR Reglement  – aangepast en opnieuw vastgesteld. 

 Schoolondersteuningsprofiel – advies  

 Organisatiewijziging – van 2 naar 3 bouwcoördinatoren (advies).  

 Nieuwbouw Kindcentrum – iedere vergadering is de MR geïnformeerd door de directie 
over de nieuwbouwplannen en de voortgang in het nieuwbouwproces.  

 Tijdelijke huisvesting Madepolderweg – de huidige huisvesting is iedere vergadering 

onderwerp van gesprek geweest.  

 Vrijwillige TSO- en Ouderbijdrage – de OMR heeft instemming verleend aan de 

voorgestelde vrijwillige TSO- en ouderbijdrage 2019 – 2020. De directie heeft met de MR 

dialoog gevoerd over de afwegingen die hieraan ten grondslag liggen. De bedragen zijn 

in principe voor 3 schooljaren vastgesteld, mits huidige opzet, met inzet PM-ers tijdens 
de TSO, financieel niet meer haalbaar is als ouders de bijdragen niet betalen.  

 Communicatie naar ouders –De MR heeft, o.a. gezien de snelle groei van de school, 

afgesproken dat na iedere vergadering berichtgeving over de vergadering opgenomen 
zal worden in de nieuwsbrief om bij te dragen aan transparantie en zichtbaarheid van de 
MR te vergroten.  
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 Ontwikkeling MR – alle MR-leden binnen de OMR, Oudergeleding MR, zijn nieuw in de rol. 

Daarnaast zal de PMR per het nieuwe schooljaar ook aangevuld worden met een nieuw 
lid.  

 

 

Terugblik 

Het afgelopen jaar was het kindcentrum gericht op het goed laten verlopen van de groei van de 

school in al haar facetten en de verhuizing naar de Madepolderweg. De PMR was ook nieuw. We 
kunnen concluderend zeggen dat we ons als MR in een leercurve bevinden. Inhoudelijk 

spijkerden we onze kennis bij doordat 2 leden van de OMR in oktober de cursus WMS hebben 
gedaan, die mede richting heeft gegeven aan de agenda en de uitoefening van de taak van de MR.  

 

Vooruitblik 

Komend jaar zijn er meerdere inhoudelijke onderwerpen waarop we ons als MR willen richten. 
Kindcentrum Vroondaal maakt een snelle ontwikkeling door, er dienen zich regelmatig 

onderwerpen aan ter bespreking. Aan de start van het schooljaar treedt een vrijwel geheel 

vernieuwde MR aan, waarbij een deel van de MR-leden reeds ervaring meebrengt van andere 
scholen.  

Net als afgelopen jaar wil de MR de relatie met de achterban, ouders en leerkrachten, versterken 
door bij hen uitvraag te doen naar tevredenheid over het Kindcentrum.  

Voorgestelde onderwerpen schooljaar 2019 – 2020: 

 Jaarverslag MR 2018-2019 

 Jaarplan MR 2019 – 2020 – incl. ontwikkeling MR 

 Communicatie naar ouders – website (incl. vindbaarheid stukken), MSI, peiling 

achterban 

 Opzet Kindcentrumraad Kindcentrum Vroondaal  

 Nieuwbouw en huisvesting Madepolderweg 

 Formatie en begroting – instemming vakantierooster en studiedagen 

 Evaluatie opzet TSO – kwaliteit en kosten 

 IPC – projectonderwijs en The Leader in Me methode  

 Plusleerlingen beleid 

 Link met GMR SCOH, OC KDV 

 Veiligheidsplan 
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Financieel jaarverslag 

De MR heeft ieder schooljaar een budget van 300 euro ter beschikking. In schooljaar 2019-2019 

is 84,35 euro uitgegeven t.b.v. Lief & Leed van MR-leden. Daarnaast is 40 euro uitgegeven aan de 
MR Ouderavond. Het overgebleven budget, 175,65 euro, zal vrijvallen ten goede van de 
bibliotheek van het kindcentrum. 

 

Tenslotte 

Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons 
aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is bereikbaar via het 

emailadres: kindcentrumvroondaalmr@scoh.nl 

 

 

 

 

 


