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Medezeggenschapsraad

De MR in het kort
Een basisschool zonder een Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is nauwelijks voor te
stellen. De gezamenlijke inbreng in de MR van onderwijspersoneel en ouders bepaalt
mede het onderwijs op de school.
De MR is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven
orgaan, welke uit ten minste vier leden moet bestaan met daarin leden die uit en door het
personeel worden gekozen als ook leden die uit en door ouders worden gekozen. De
verdeling tussen personeel en ouder dienen gelijk te worden verdeeld (artikel 3, lid 2 en 3
WMS).
Afhankelijk van de grootte van de school kan de MR uitgebreid worden met meerdere
leden.
De MR is er voor het personeel en ouders. De MR geeft de school advies waar nodig en
aangewezen. De MR ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd. De MR
houdt in de gaten of de school meegaat met de veranderingen in de praktijk. De MR zal,
waar nodig, door de school om instemming worden gevraagd. Om deze reden staat de
MR altijd open voor op- en aanmerkingen van ouders. De MR is er voor iedereen die een
op- en of aanmerking op de school heeft (in positieve en negatieve zin). De MR is
derhalve een belangrijke schakel binnen de school.

Wie heeft er zitting in de MR
De Mariaschool heeft het afgelopen jaar gekozen voor een 4 leden tellende MR formatie.
Het is ook dit jaar gebleken dat dit goed en naar tevredenheid functioneert.
De samenstelling van de MR is voor het schooljaar 2020 / 2021 als volgt:
Personeelsgeleding:
• Amber Bouwmeester (tevens afgevaardigde GMR).
• Ginger van Wieringen

Oudergeleding:
• Edwin de Groot (voorzitter)
• Ard Verweij (tevens afgevaardigde GMR)

Tevens is er bij de vergaderingen aanwezig, de directie van de school:
• Elmar Zwart

Wanneer hebben de vergaderingen plaats gevonden:
1. 17 september 2020
2. 22 oktober 2020
3. 19 januari 2021
4. 23 maart 2021
5. 18 mei 2021
6. 22 juni 2021

Communicatie:
Met de directie en de MR leden van de Mariaschool is besloten dat de MR ten- minste 6
keer per jaar samen komt om de agendapunten te bespreken. Deze vergaderingen zijn
openbaar, dat wil zeggen dat de vergadering door ouders en/ of personeel bijgewoond
mogen worden.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden, na goedkeuring van de MR,
geplaatst op de website van de Mariaschool bij het kopje Medezeggenschap.
Daarnaast zijn er mededelingen gedaan in de nieuwsbrief om de ouders te informeren
over de MR en hoe de MR te bereiken is.

Onderwerpen besproken met betrekking tot adviesrecht:
• Begroting
• Vakantieregeling

Onderwerpen besproken met betrekking tot Instemmingsrecht:
• Schoolplan
• Formatie
• Schooljaarplan
• Schoolgids / Website

De besproken punten zijn geïntegreerd in de agenda’s van de verschillende
vergadermomenten. Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit de vergaderingen
toegelicht:

Vakantierooster 2021 / 2022
Vanuit de stichting AT wordt aangegeven hoe de vakantiedagen worden ingedeeld. Hier
wordt rekening gehouden met de scholen binnen de regio Noord waar Eemnes onder valt.
Hierbij is een kleine vrijheid om wat aanpassingen te maken met in het bijzonder de
studiedagen. De Mariaschool met de MR hebben met onderling goedkeuring de
studiedagen zo gunstig mogelijk voor de ouders en leerlingen proberen in te delen. De MR
heeft hierover een positief advies gegeven. Het volledige vakantierooster staat vermeld op
de website http://www.mariaschooleemnes.nl/ onder het kopje ‘vakantierooster’.

De schoolgids
De schoolgids 2021 / 2022 is afgerond en op de website geplaatst van de Mariaschool, zie
http://www.mariaschooleemnes.nl/ onder het kopje ‘schoolgids’. De MR heeft hierover een
positief advies gegeven.
Begroting 2021
De begroting is uitgebreid besproken en de MR heeft een positief advies gegeven.
Formatie
Het huidige schooljaar start de Mariaschool met zeven groepen, namelijk één kleutergroep 1/2 en zes
enkele homogene groepen vanaf groep 3 tot en met 8. De Mariaschool heeft voor deze start gekozen
omdat zij van mening is dat homogene en relatief kleine groepen positief bijdraagt aan de
onderwijskwaliteit die de Mariaschool kinderen aanbiedt. In lijn met deze visie start de Mariaschool na
de kerstvakantie met een extra groep, namelijk groep 0 voor onze jonge instromers tijdens het
schooljaar. Op deze wijze worden kleine groepen over de gehele school behouden en is het mogelijk
om kinderen individuele aandacht te geven in de klassen.
Doordat er groepen zijn met een lager aantal leerlingen ontkomt de Mariaschool er niet aan om dit
efficiënt in te regelen. Homogene groepen blijft een belangrijk argument voor de Mariaschool. Er is
een tussenoplossing gekomen door de groepen 4 en 5 in de middagen te combineren. Op die manier
heeft iedere klas zijn eigen docent, maar blijft er ook ruimte voor individuele begeleiding.
Er zijn in de groepsbezetting enkele verschuivingen en/of aanvullingen. De verschuivingen hebben te
maken met wensen van de collega’s en de mogelijkheden binnen de school, maar bovenal om de
kwaliteit van het onderwijs op de Mariaschool te borgen en te verbeteren.
Daarnaast blijft de Mariaschool investeren en zich ontwikkelen in haar speerpunten, namelijk: ICT
(tegenwoordig ook wel creatieve technologie genoemd), Engels en talentontwikkeling. De afgelopen
schooljaren heeft de Mariaschool op het gebied van creatieve technologie een ontwikkeling
doorgemaakt met de invoering van Snappet, het werken met Chromebooks, leren programmeren en
mediawijsheid. Aankomend schooljaar zal het team zich verder professionaliseren omtrent de
ontwikkelingen op het gebied van creatieve technologie.
De MR heeft zijn instemming gegeven op de formatie voor schooljaar 2020 /2021 en ziet de formatie
met vertrouwen tegemoet.

Huis van Eemnes
Een reeds langer lopende discussie over het vervoer voor de gym naar het Huis van Eemnes is
helaas nog niet beslecht. De MR heeft verschillende gesprekken hierover gevoerd met o.a. de
wethouder van de Gemeente Eemnes. De uitgangspunten vanuit de MR was dat er een oplossing
moet komen voor het gymvervoer die voldoet aan de eisen: veilig vervoer dat niet ten koste gaat van
de onderwijs tijd en kwaliteit. Vanuit de gemeente zijn deze toezeggingen gedaan voordat het Huis
van Eemnes gebouwd is. Door verschillende wisselingen bij de gemeente hebben we met andere
contactpersonen te maken. Deze hebben de bereidheid getoond om tot een oplossing te komen,
maar er is nog geen oplossing gevonden die voor alle betrokkenen aan de gestelde eisen voldoet. Tot
die tijd wordt er gebruik gemaakt van busvervoer naar het Huis van Eemnes.

Continuerooster
Tijdens de corona periode heeft de Mariaschool gekozen voor een continurooster. Dit om zoveel
mogelijk contactmomenten in en bij school te beperken. Uit eerdere enquetes bij de ouders is naar
voren gekomen dat er de wens was voor een continurooster, maar wat door leerkrachten nog niet
werd omarmt. Na de ervaringen van het continurooster tijdens de corona periode is dit beeld
gedraaid. Leerkrachten ervaren het als prettig dat er geen overdracht hoeft plaats te vinden met de
TSO en dit kan duidelijk meer rust en structuur bieden voor de leerlingen. Omdat dit ook een
uitgesproken wens is vanuit de ouders (d.m.v. de enquete), heeft de Mariaschool ervoor gekozen om
vanaf het schooljaar 2021 / 2022 structureel met een continurooster te werken. De MR heeft hier
positief op gereageerd.

TSO
Aan het begin van het schooljaar 2020 / 2021 is de Mariaschool gestart met de TSO via Brood &
Spelen. De opstart was bij aanvang lastig, doordat er onvoldoende personeel en vrijwilligers
beschikbaar waren. Na enkele maanden kwam hier een betere routine in en verliep dit naar wens.
Gezien de gekozen routing voor het continurooster is het contract voor het schooljaar 2021 / 2022
beëindigd.

Profilering Mariaschool
Tijdens de verschillende vergadermomenten is de profilering van de Mariaschool naar voren
gekomen. Ondanks dat de instroom van nieuwe leerlingen een goede ontwikkeling laat zien, is het
aantal leerlingen relatief laag. Omdat Eemnes een groeiende gemeente is met veel jonge gezinnen
hebben we de noodzaak besproken om de Mariaschool duidelijker te profileren en zichtbaar te
maken. Hier zijn verschillende initiatieven voor bedacht die in het schooljaar 2021 / 2022 uitgevoerd
zullen gaan worden.

MR Leden
Ard Verweij heeft zich vele jaren ingezet voor de MR. Nu zijn termijn verlopen is heeft hij ervoor
gekozen om plaats te maken. Opvolging is gevonden in de vorm van Marloes van ’t Klooster. Zij zal
vanaf schooljaar 2021 / 2022 actief zijn in de MR namens de oudergeleding.

Samengevat
Aan het einde van het schooljaar heeft de MR het jaar geëvalueerd. Hierin kwamen we tot de
conclusie dat er op een prettige manier samengewerkt wordt en dat er een goede en constructieve
verstandhouding is. In het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe situaties ontstaan waarin
keuzes gemaakt moesten worden. Hierin is de MR veelvuldig betrokken en heeft bijgedragen in
goede afgewogen beslissingen.

Namens de Medezeggenschapsraad

Amber Bouwmeester
Ginger van Wieringen
Ard Verweij
Edwin de Groot

