
JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2018-2019 
MR OBS DE TOUWLADDER – OBS DE START 

• DE SAMENSTELLING VAN DE MR: 

Monique Megens voorzitter Ouderlid OBS De Start 

Simone Bosma secretaris Ouderlid OBS De Touwladder 

Rachel Heerkens lid Ouderlid OBS De Touwladder 

Anja Hesselberth lid Personeelslid OBS de Touwladder 

Sandra Sweep lid Personeelslid OBS de Touwladder 

Caren Derksen lid Personeelslid OBS de Touwladder 

 

Namens de directie was steeds Agnes Coolen aanwezig.  
Bij elke vergadering bestaat de mogelijkheid dat toehoorders aansluiten. Afgelopen jaar is bij 
bijna elke vergadering vertegenwoordiging van de ouderverenigingen aanwezig geweest. De 
MR heeft in het schooljaar 2018-2019 5 maal vergaderd. 

DE BELANGRIJKSTE AGENDAPUNTEN: 

Jaarplanning 
In het begin van het jaar hebben we een planning gemaakt van de belangrijkste onderwerpen 
en deze verdeeld over het jaar wanneer deze het beste behandeld kunnen worden. Deze 
onderwerpen zijn allemaal ter behandeling toebedeeld aan en verdeeld over de MR-leden. 
Vanuit de MR is het advies gekomen om ons sterk te maken voor de NT2 groep. Er zijn maar 2 
scholen binnen de gemeente waar nieuwkomers terecht kunnen. Deskundigheid van 
leerkrachten is hierin nog onvoldoende. Onze MR heeft dit schooljaar ook voor het eerst een 
eigen jaarplan opgesteld.  
 
Begroting 
De begroting wordt in het najaar opgesteld door de directie. De begroting van onze school is 
met ingang van dit jaar anders van samenstelling, omdat nu een volledige begroting wordt 
gemaakt, inclusief personeelskosten. Rachel heeft deze samen met Agnes doorgesproken. 
Vervolgens is de begroting besproken met de gehele MR. 
Begroting is vervolgens goedgekeurd. 

GMR 
De uitwisseling van informatie met de GMR is het afgelopen jaar minder natuurlijk verlopen. 
Onze MR heeft geen vertegenwoordiging meer met de GMR. Communicatie verloopt vooral via 
de mail. Daar moeten we beter aandacht aan besteden. De GMR heeft afgelopen jaar meer 
toenadering naar de afzonderlijke MR-en gezocht. Er hebben extra overleggen plaatsgevonden, 
om te beoordelen op welke onderdelen we extra de discussie moeten aangaan. Wij hebben 
deel genomen aan die overleggen en deze als zeer waardevol beschouwd. 

 

 



NT2 
Gedurende het schooljaar is aandacht gekomen voor het faciliteren van NT2-leerlingen. Er zijn 2 
scholen die dit aanbieden, waaronder DTL. Onze MR heeft diverse overleggen bijgewoond om 
deze problematiek breed binnen deze regio invulling te geven. Stichting Bravoo en Leerrijk 
zitten daarin niet op één lijn. De Gemeente is van mening al voldoende te doen met 
ondersteuning op de scholen zelf. Onze MR heeft overleg met collega-MR van stichting Leerrijk 
om hierin een vinger aan de pols te houden. Voor komend schooljaar zullen we beoordelen of 
we hierin een meer rechtstreeks beroep op de Gemeente moeten doen. 

Ouderparticipatie 
Ook in 2018-2019 heeft de MR als jaardoel haar focus gelegd op ouderparticipatie. We hebben 
op diverse punten aandacht aan dat doel besteed. Op onze school is de ouderbetrokkenheid 
hoog, ouderparticipatie blijft wat achter. Toch lukt het steeds, daar waar nodig, voldoende 
beroep op de inzet van ouders te kunnen realiseren.  

Schoolplan 
In 2018-2019 heeft de school het schoolplan 2019-2023 opgesteld, Bij de totstandkoming van het 
nieuwe schoolplan is ook de input vanuit de MR meegenomen. Het nieuwe schoolplan zet zich in op 
profilering als wetenschapsschool. De visie van het team is de nieuwsgierigheid van de kinderen 
prikkelen, onderzoekende houding creëren, maar wel de kwaliteit van het onderwijs borgen. 
Onze nieuwe slogan: ‘Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent’. De MR is enthousiast over het 
nieuwe plan. 

Diverse formele stukken 
De MR is door het jaar heen om advies of instemming gevraagd voor diverse formele stukken. 
Naast de begroting is dat bij voorbeeld de in het najaar uitgevoerde enquete, Uitkomsten uit de 
schoolondersteuningsprofiel, formatie, het taakbeleid, evaluatie jaarplan school, de schoolgids, 
vakantierooster, etc. We zijn er goed in geslaagd om de relevante stukken op het netvlies te 
krijgen en door deze vooruit in te plannen in onze jaaragenda zijn ze goed gespreid in het jaar 
aan bod gekomen. Door een goede samenwerking met de directie konden deze stukken 
daarmee over het algemeen ook tijdig behandeld en van ons advies/instemmming worden 
voorzien.  
 
Samenstelling MR  
Aan het eind van het schooljaar verliep de zittingstermijn van alle zittende MR-leden uit de O-
geleding. Twee van de ouders waren niet herkiesbaar. In de april is een oproep gedaan aan alle 
ouders om zich aan te melden voor de 2 vrij te komen posities. Er hebben zich 2 nieuwe leden 
aangemeld, waarvan ook een ouder van DS. Daarmee werd voldaan aan de gewenste invulling 
en is het niet nodig geweest om verkiezingen te houden. Beide nieuwe O-leden hebben ter 
introductie de laatste vergadering bijgewoond. De MR kan het nieuwe schooljaar met een 
volledige bezetting starten.  

 


