
Jaarverslag 2015-2016 Medezeggenschaps Raad – OBS Piet Hein 
 
 
 
Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad(MR) hebben. De MR lijkt op de 
Ondernemingsraad bij een bedrijf. De schoolleiding heeft de zeggenschap over de school, en de 
leerkrachten en ouders hebben via de MR medezeggenschap. Daarmee zijn ook 2 verschillen gegeven 
met de Ouderraad (OR): 1) de MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten, en 2) de MR gaat over 
meer bestuurlijke zaken en niet, zoals de OR, over kort gezegd de extra’s, buiten de les. 
 
In dit jaarverslag zullen wij kort de belangrijkste onderwerpen beschrijven die het afgelopen schooljaar 
in de MR zijn besproken. In de MR vergaderingen wordt altijd eerst overlegd met alleen de MR en later 
schuift Michel Houttuin vanuit de directie aan. 
 
 
Leden van de MR in schooljaar 2015-2016 en mutaties 
 
De samenstelling van de MR is in het schooljaar 2015/2016 veranderd. Vanuit de Directie is aangegeven 
dat de samenstelling van 5 ouders/5 leraren in verhouding tot andere scholen binnen Amstelwijs vrij 
fors was en in goed overleg met de MR en Directie is besloten om de MR te verkleinen naar 4 ouders/4 
leraren. 
 
Zowel Stephen Brunner als Frank Wind hebben aangegeven in december de MR te willen verlaten en als 
een gevolg hiervan zijn er verkiezingen uitgeschreven om de vrijgekomen plek op te vullen.  
 
Marcel Agterberg is gekozen als nieuw MR lid vanuit de oudergeleding tijdens de verkiezingen in 
december. 
 
Het verloop van de MR leden in 2015/2016 is als volgt: 
 
Stephen Brunner voorzitter tot december, uitgetreden per december 2015 
Thijs van Wetten voorzitter vanaf december, oudergeleding 
Joy Ellen Bos oudergeleding 
Nathalie Blom oudergeleding 
Marcel Agterberg oudergeleding, toegetreden per december 2015 
Frank Wind oudergeleding, uitgetreden per december 2015 
 
 
Danielle Griffioen onderwijsgeleding 
Mandy Weidema onderwijsgeleding, uitgetreden per december 2015 
Maaike Pullen onderwijsgeleding, Uitgetreden per juni 2016 
Tim Kroes onderwijsgeleding 
Andre de Jonge onderwijsgeleding, ook lid van de GMR 
 
Betty Sargentini neemt in het schooljaar 2016 – 2017 de plek in van Maaike Pullen. 
 
Verder is Bart Hellendoorn vanuit de oudergeleding lid van de GMR 
 



Huisvesting 
 
Bijna iedere vergadering staat de huisvesting op de agenda.  Gedurende het schooljaar is de verbouwing 
van de Wibautlaan gestart. 
 
Daarnaast is er nog steeds beweging rondom de plannen van de Schaepmanlaan. Al in het schooljaar 
2016/2017 is gebleken dat er nieuwbouw kan worden gepleegd vanuit de plannen rondom de A9. 
 
De MR is nauw betrokken bij de vorderingen rondom dit plan, Frans Cornet heeft tijdens een 
vergadering de plannen uiteengezet en de MR zal gedurende het traject gebruik maken van hun 
adviesrecht. 
 
Schooljaarplan, inspectierapport en tevredenheid enquête. 
 
Gedurende het schooljaar 2015/2016 hebben de MR en de directie veel overleg gehad over de ambities 
van de OBS-Piet Hein. De MR heeft een positief beeld hoe de directie de bevindingen van het 
inspectierapport aan het adresseren is en hoe de Directie de ambitie om een excellente school te 
worden aan het waarmaken is. 
 
Dat gezegd hebbende is er nog wel een hoop te doen, en is het dossier rondom de huisvesting ook iets 
wat niet helpt om nu echt de focus te leggen om door te pakken. 
 
We hopen ook samen met de directie in het schooljaar 2016/2017 het huisvestingsdossier te kunnen 
afsluiten van plannen naar echt daadwerkelijk (ver)bouwen. 
 
 
ICT - Website 
 
Een van de thema’s van de MR is de connectie tussen de OBS-Piet Hein en de ouders. De MR heeft in de 
vorige jaren geïnvesteerd in de website als communicatiemiddel en het is goed om te zien dat de 
website nu volledig up-and-running is. 
 
CAO voor de leraren 
 
Tijdens het schooljaar 2015/2016 is de nieuwe CAO in werking getreden voor de leraren. De CAO is een 
aantal malen besproken binnen de MR, vooral of de doelen vanuit de nieuwe CAO om de werkdruk voor 
leraren te verminderen gehaald zijn. De algemene conclusie is dat het nog te vroeg is om conclusies te 
trekken, omdat dit over een heel schooljaar geëvalueerd zou moeten worden. 
 
Overig 
 
Naast bovenstaande onderwerpen zijn er nog andere zaken besproken zoals de overblijfvergoeding, de 
extra zorg voor leerlingen en bijvoorbeeld de CITO uitslagen. Verder zijn er twee sessies geweest met de 
klassenouders waarin feedback kan worden gegeven.  
 
In het schooljaar 2016-2017 zal de MR met een jaarplan gaan werken om een aantal zaken structureel te 
kunnen agenderen. 


