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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Rehobothschool over het 

schooljaar 2018/2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 

plaatsgevonden. 

Wat doet de MR? 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 

afvaardiging van ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 

zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in 

het onderwijs, het jaarrooster en het overblijven. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van adviesrecht mag de MR adviseren over een voorgenomen 

besluit. Het schoolbestuur mag het advies naast zich neerleggen maar moet het advies wel serieus 

overwegen en vervolgens duidelijk communiceren waarom het advies wel of niet is gevolgd. 

Adviesrecht heeft niet alleen betrekking op een voorgenomen besluit van het bestuur maar de MR 

heeft ook het recht op eigen initiatief voorstellen te doen, instemming betekent dat een 

voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR.  

De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het 

schoolplan, het formatieplan, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO), de 

vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens 

een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar is wel bij de vergaderingen aanwezig. Op verzoek kan de vergadering zonder 

directie worden gedaan. 

Samenstelling MR schooljaar 2018/2019:       
         
Personeel:  
Michiel Kachelland 
Francien Vlok  
Marion Wineke (secretaris) 
 
 
 
 



Ouders: 
Sander Kloosterboer (voorzitter) 

Erik Verweij 

Jos Murre       

Vergaderingen 

De MR van de Rehobothschool vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar 

tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten 

als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het 

afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergaderingen kent een aantal vaste 

onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op de agenda gezet. Gedurende het 

schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet 

geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids. 

 

Belangrijkste onderwerpen en werkzaamheden 

Overblijven 
Overblijven is een terugkerend thema. Vaak zijn er te weinig overblijfouders. Er is gesproken over 

externe inhuur, maar hierdoor zouden de kosten enorm omhooggaan. Besloten is om wederom een 

oproep te doen naar de ouders. Hierbij is ook de overblijfvergoeding ter sprake gekomen. 

De administratie en facturatie van het overblijven wordt door ouders gedaan, maar neemt enorm 

veel tijd in beslag. Mede na overleg met de MR is er gekozen voor “Overblijven met Edith,” wat ook 

naar tevredenheid bij de Bethelschool is gebruikt. 

 

Traject renovatie Rehobothschool – Dick Brunaschool 
De MR zal meedenken bij de plannen van de renovatie. Vanuit de MR is Erik Verweij actief betrokken.  

Afstemmen communicatietraject m.b.t. groepsindeling volgend schooljaar. Passen de groepen 

volgend jaar nog aan de Sperwerhoek en wat zijn de alternatieven.  De MR zet dit agendapunt tijdig 

op de agenda. 

Twee jaarlijks overleg met bestuur en GMR 
Dit is een wettelijke voorwaarde. Bestuur en (G)MR voldoen hier nu aan, maar zoeken samen nog 
naar de beste invulling van de contactmomenten. We hebben afgelopen jaar o.a. gesproken over het 
strategisch beleidsplan. 

Terugkerende onderwerpen in MR 
Gedurende elk schooljaar komen terugkerende onderwerpen voorbij, zoals: 

Onderwijskundig jaarverslag, tussen evaluatie jaarplan 2018-2019,  jaarplanning cursusjaar 2019-

2020, formatie, jaarverslag MR, groepsindelingen cursusjaar 2019-2020, jaarplan Rehobothschool 

2018-2019, begroting 2019, werkverdelingsplan, nieuwe schoolgids en vakantieplanning. 

Herzien bestaande regelementen 

Afgelopen jaar zijn een aantal regelementen opnieuw doorgenomen en zo nodig aangepast of 

herschreven, zoals het Sociaal veiligheidsplan en het Huishoudelijk Regelement. 

Inspectie 
We hebben bezoek gehad van de inspecteur. Het gesprek focuste zich vooral op de GMR; hoe 

hebben de Bethelschool en de Rehobothschool dit samen ingericht. Wat gaat goed en wat kan beter. 

Met de aanbevelingen gaan we aan de slag aankomend jaar. 

 

 



Evaluaties 
Gedurende het schooljaar volgt de MR de activiteiten op de voet en evalueert deze.  

Afgelopen jaar waren dat: 

• De schoolfotograaf; besloten is om deze fotograaf ook voor het volgend jaar te boeken. 

• De Mauritslaan; de geluiden zijn over algemeen positief. 

• De avondvierdaagse; wat ging goed en wat kan beter. 

• Ouderavond over het onderwerp: ‘achter het behang’ 

• Bewegingsonderwijs; hoe vullen we dit in en is dit voldoende. 

Vooruitblik 2019/2020 

• Renovatie school 

• Volgen van ontwikkeling de groei van de Rehobothschool. Blijven de huidige groepen passen 

aan de Sperwerhoek? 

• Eenheid en saamhorigheid bewaken tussen Sperwerhoek en Mauritslaan. 

 

Vergaderdata MR Schooljaar 2019/2020 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 20.00 uur. De voorlopige 

vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 zijn: 

 

Woensdag 9 oktober 2019 

Woensdag 27 november 2019 

Woensdag 22 januari 2020 

Woensdag 18 maart 2020 

Woensdag 13 mei 2020 

Woensdag 17 juni 2020 

 

Wilt u een agendapunt aandragen voor een vergadering? Mailt u dan naar 

rehobothmr@nhswaddinxveen.nl  

 

Als u een vergadering wilt bijwonen, dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even weten via 

het mailadres. De MR is zich ervan bewust dat het team veel meemaakt en spreekt haar waardering 

uit voor al het werk van team en directie in het belang van de kinderen. 

 

Waddinxveen, oktober 2019 

 

Medezeggenschapsraad Rehobothschool  
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