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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Obs De Walsprong over 
schooljaar 2015-2016. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. 

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft 
een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn 
behandeld.  

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school.  

2 Functioneren van de MR 

2.1 Samenstelling 

De medezeggenschapraad op De Walsprong bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie 
namens het personeel. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 
verkiezingen voor een periode van drie jaar in de raad opgenomen.  

De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar geen wijziging 
ondergaan. De actuele samenstelling van de MR is terug te vinden op de website van de school. 

2.2 Werkwijze 

De MR heeft in het afgelopen schooljaar zeven keer vergaderd. Indien nodig was de directie 
aanwezig bij deze vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  

Op de laatste vergadering van het schooljaar is een geïnteresseerde ouder als toehoorder 
aanwezig geweest. 

De vaste agendapunten in een vergadering zijn: ingekomen post/stukken, mededelingen, 
doornemen van de lopende zaken, update vanuit de GMR. De MR maakt uit praktische 
overweging geen notulen maar stelt een besluitenlijst op naar aanleiding van de genomen 
beslissingen. De agenda’s en de besluitenlijsten zijn terug te vinden op de website van de school. 

3 Verantwoording schooljaar 2015-2016 

In deze paragraaf wordt beschreven welke onderwerpen in de MR zijn besproken. Onderwerpen 
kunnen op verschillende manieren bij de MR worden aangedragen: 

 MR: Van uit de MR zelf word een jaarplan opgesteld waaronder een lijst met punten waar de MR 

aandacht aan wilde besteden. 

 Directie: Vanuit de directie worden er elk jaar een vast aantal punten op de agenda gezet. Het gaat hier 

om zaken die volgens de wet langs de MR moeten voor advies (A) of instemming (I). Daarnaast kan de 

directie ook zelf punten op de agenda zetten. 

 Ouders of personeel: Vragen en opmerkingen vanuit ouders of personeel kunnen door de MR worden 

opgepikt en op de agenda worden gezet. 

Hieronder volgen de punten die afgelopen jaar door de MR zijn behandeld. 
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3.1 MR 

 MR Reglement: Het bestaande MR reglement is door de MR geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn geen 

wijzigingen voortgekomen. Het MR reglement is terug te vinden op de website van de school. 

 Huis Reglement: De MR was van plan om dit jaar naast het MR reglement ook een Huisreglement op te 

stellen. De MR heeft besloten dat de huidige informele werkwijze en samenwerking met de directie een 

zeer prettige en effectieve wijze van werken is en dat er daarom geen Huis Reglement nodig is. 

 Wet bescherming persoonsgegevens: Dit onderwerp is weer onder aandacht van de directie gebracht. 

Vooral in relatie tot het gebruik van foto’s op de schoolwebsite maar ook voor andere doeleinden (b.v. 

Stroomm communicatie). Ook n.a.v. het beschikbaar stellen van de groep 8 CITO scores aan de 

betreffende scholen van het voortgezet onderwijs werden vragen gesteld. Het beleid m.b.t. deze zaken 

wordt gezien als ‘bovenschools’ en zal dus op GMR niveau worden besproken. Hieruit zal een beleid 

komen dat voor alle Stroomm scholen geldt. M.b.t. het gebruik van foto’s is er al een concept beleid 

opgesteld door de het Stroomm bestuur. 

 Pestprotocol: Vragen over dit onderwerp aan de nieuwe directie hebben geleid tot een evaluatie van 

het huidige pestprotocol. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw up-to-date protocol. 

 De multiculturele school: De MR had het plan op om dit onderwerp een initiatief te nemen. Maar door 

initiatieven vanuit de school zelf en vanuit de wijken heeft de MR besloten om hier zelf niet actief een 

rol in te gaan spelen. De MR laat zich wel op de hoogte houden door de directie over dit onderwerp. 

 De MR heeft afgelopen schooljaar een vragenlijst uitgedeeld aan de ouders over de informatie die de 

MR verstrekt aan de ouders. De respons op de vragenlijst was zeer laag (8 van de ruim 200 formulieren 

zijn ingevuld). De MR zal aan het begin van het schooljaar 2016/2017 hier een conclusie uit trekken 

m.b.t. de wijze waarop de MR met de ouders communiceert. 

3.2 Directie 

 Schoolgids (I): De directie heeft de nieuwe schoolgids nog niet aan de MR voorgelegd. 

  Begroting (A): De begroting zoals gepresenteerd door de directie is zonder verdere vragen 

goedgekeurd. De directie is wel gevraagd om volgend jaar de begroting in een eerdere fase in concept te 

bespreken met de MR. 

  Vakantieplanning (I): De MR heeft ingestemd met de vakantieplanning. 

 Formatie (I): De MR heeft ingestemd met de formatie. Er zijn door de MR wel een aantal vragen over de 

exacte indeling van de groepen. Deze vragen zijn door de directie beantwoord. 

 School(jaar)plan(I): De MR heeft nog geen school(jaar)plan  van de directie ontvangen. 

3.3 Ouders / Personeel 

 Vanuit de ouders of het personeel zijn geen punten aangedragen. 
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4 Meer informatie 

In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR zijn 
besproken. Meer informatie vindt in het MR Archief op de website van de school. Hier vind u alle 
agenda’s, besluitenlijsten en overige documenten.  

5 Contact met de MR 

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email: 
mr@walsprong.nl, of via ons postvakje onder de trap. Ook kunt u altijd een van de MR-
ledenpersoonlijk aanspreken. De actuele samenstelling van de MR is terug te vinden op de website 
van de school. 

6 Vooruitblik schooljaar 2015-2016 

Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op De 
Walsprong te toetsen en te borgen.  

Wij gaan uit van een prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs op De Walsprong 
betrokken voelen. 

 

Medezeggenschapsraad Obs De Walsprong 

Oktober 2015 

 


