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Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS Jan Ligthart  
Schooljaar 2019-2020  
 
 
De medezeggenschapsraad (MR) was in het schooljaar 2019-2020 als volgt samengesteld:  
 
Oudergeleding:  Mignon de Ruiter- Henneken (voorzitter), Hugo Maarleveld (secretaris), 

Angèlique Klarenbeek-Wansleeben, Petra de Ridder en Anna Hendrix-
Salman  

Personeelsgeleding:  Jeannette Hartog, Nico de Vries, Juliëtte de la Mar, Ineke Valk, Margo 
Donkersloot. 

Adviserend lid:  Mireille van Duuren, vanaf januari 2020 Cecile Segers (directie)   
 
 
MR vergaderingen 
 
De functies van voorzitter en secretaris zijn ook dit schooljaar vervuld door twee ouderleden: 
Mignon de Ruiter-Henneken respectievelijk Hugo Maarleveld.  
 
De MR heeft in het schooljaar 2019-2020 vijf keer vergaderd. Buiten de vergaderingen om wordt 
over actuele kwesties gemaild of overleg gepleegd met de directeur van de school.         
 
Er is dit schooljaar geen gebruik gemaakt van het actief inspreekrecht door ouders, dit had ook te 
maken met de “corona maatregelen”.   
 
Ouders hebben wel de mogelijkheid aangegrepen om via de oudergeleding vragen in te brengen in 
de vergadering bij het onderwerp “reacties van het schoolplein”. Het gaat hier om onderwerpen die 
groepen ouders aangaan, niet om individuele vragen.  
 
Na de laatste vergadering was er bij ouders van bepaalde groepen onrust geconstateerd, in het 
nieuwe schooljaar willen we extra aandacht geven aan ouderparticipatie.   
 
Taken MR 
 
De taken van de MR zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Het 
gaat om informatie, advies en instemming. 
De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten: 
 
Informatierecht  
Het schoolbestuur/directie moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad 
nodig heeft om goed te functioneren. 
Adviesrecht 
Het schoolbestuur/directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de 
medezeggenschapsraad.  
Instemmingsrecht 
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur/directie is instemming van de 
medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van de schooltijden. 
 
Wel mag de MR gevraagd en ongevraagd alle onderwerpen bespreken en een voorstel doen over 
alle zaken die ze van belang vindt. 
 
Website 
 
Op de website www.janligthartvld.nl heeft de medezeggenschapsraad een eigen pagina met onder 
andere de actuele agenda, korte verslagen en het medezeggenschapsreglement. Ook wordt via de 
algemene nieuwsbrief van de school gecommuniceerd. Dit schooljaar is de nieuwe schoolapp in 
gebruik genomen, dit kanaal zal steeds meer gebruikt worden.   
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Door de MR behandelde onderwerpen  
 
Het schooljaar 2019-2020 was een jaar met voor de MR veel verschillende onderwerpen.  
Van ingewikkeld beleid tot praktische problemen (en oplossingen).  
 
Hieronder worden een aantal onderwerpen, die het afgelopen schooljaar in de MR aan de orde 
kwamen, kort behandeld, in willekeurige volgorde.  
 
Covid-19 
 
Dit jaar was een bijzonder jaar, ook voor de MR, de maatregelen vanwege het Covid-19 virus 
hadden grote impact op de school! Het ging in de MR veel over het bewaken van goede 
omstandigheden voor leerlingen, onderwijzend personeel en ouders. 
 
Afscheid directeur   
 
De directeur is adviseur van de MR, Mireille schoof altijd aan bij onze vergaderingen. We hebben in 
december 2019 afscheid van haar genomen. Het was een prettige samenwerking, we stonden meer 
naast elkaar dan tegenover elkaar. 
 
Interim directeur 
 
Cecile Segers is vanaf januari 2020 als interim directeur als adviseur van de MR betrokken 
geweest. Dit was ook prettige samenwerking, al was het wat anders dan van tevoren bedacht door 
de impact van Covid-19.  
 
Het jaar 2020 begon met positieve plannen en werkafspraken voor het komende schooljaar. Een 
aantal regels en afspraken zullen tegen het licht worden gehouden, mede ingegeven door 
werkdruk. Verder willen we wat meer onderwijsinhoudelijke zaken op de agenda krijgen. Maar 
oude, vertrouwde zaken zoals de begroting, worden niet overgeslagen. 
 
De Corona maatregelen hebben ook hier wat sporen nagelaten, waardoor improvisatie in de 
planning van de MR ook noodzakelijk werd   
 
Werving en selectie nieuwe directeur 
 
De MR heeft zich actief bemoeid met de wervingsprocedure voor een nieuwe vaste directeur. 
Gesproken met Juliet van der Lugt, voorzitter College van Bestuur Stichting Wijzer, een 
afvaardiging heeft zitting genomen in de adviescommissie. Deze is betrokken bij de brievenselectie 
en sollicitatiegesprekken. Alles was erop gericht om uiterlijk augustus 2020 de vacature ingevuld te 
hebben. Dit is gelukt!   
 
De MR heeft in de juni vergadering reeds kennis gemaakt met de nieuwe directeur Angelique van 
Slobbe. We hopen en verwachten ook met haar een fijne samenwerking te hebben in het nieuwe 
schooljaar!       
 
Onderwijshuisvesting  
 
Ondanks dat het in tegenstelling tot voorgaande jaren relatief rustig was qua 
huisvestingsperikelen, heeft de MR voortdurende zorg op dit dossier.  
 
Gezien de leerlingenprognoses voor de komende jaren (stijgend!) zal het onderwerp 
onderwijshuisvesting blijvende aandacht van de MR hebben.  
 
Aan het einde van het schooljaar, net voor de zomervakantie was veel reuring ontstaan over het 
formeren van de groepen 1 t/m 4 en de indeling van de leerkrachten voor het schooljaar 2020-
2021. De MR heeft de directie hierin aangegeven dat de communicatie in deze voor verbetering 
vatbaar was. In gezamenlijkheid met de directie is er een brief uitgebracht aan de ouders van deze 
leerlingen.  In deze brief is  o.a. aangegeven welke gevolgen de geconstateerde omissies in het 
aannamebeleid van het verleden hadden op de groepsindeling. De ontwikkelingen omtrent deze 
groepsindelingen worden actief gevolgd door de MR. 
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Begroting OBS Jan Ligthart 2019 en formatie schooljaar 2019-2020 
 
Er is door de directie met enige regelmaat overleg met de Stichting Wijzer over de begroting. De 
school loopt in de pas met de realisatie. We maken ons nog steeds zorgen over de (duidelijkheid 
van de) begroting op langere termijn.  
 
Een onderdeel van de begroting zijn de personeelskosten. Deze kosten zijn verbonden aan de 
formatie. De MR heeft positief advies gegeven op de uitgangspunten van de formatie. 
 
Instemming  
 
De MR heeft van een aantal zaken kennisgenomen en instemming verleend aan:  
 
-Schoolplan 2019-2023 
 
-Inspectierapport  
 
-Strategisch beleidsplan Wijzer  
 
- Werkverdelingsplan  
 
Studiedagen en vrije dagen voor het schooljaar 
 
Ieder jaar vraagt de directie voorafgaand aan een nieuw schooljaar instemming van de MR voor 
vrije/studiedagen, zodat de dagen aan het begin van het schooljaar al bekend zijn. Dit is ook nu 
weer tijdig vastgesteld en gecommuniceerd. 
 
Reacties van het schoolplein 
 
Naar aanleiding van vragen van ouders, op het schoolplein, mail of andere bronnen, heeft de MR 
over diverse onderwerpen informatie gevraagd en gekregen van de directie. Het gaat hier om 
onderwerpen die groepen ouders aangaan, zoals het speelplein, verkeersveiligheid of onrust in een 
bepaalde klas, niet om individuele vragen. Soms leidde het praten over een onderwerp tot verdere 
acties.  
 
GMR  
 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en 
leerkrachten van verschillende scholen van Stichting Wijzer. Zij zijn de directe gesprekspartners 
voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Stichting Wijzer en zijn betrokken 
bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies 
aan de beleidskeuzes van het bestuur. 

Vergaderverslagen en jaarverslagen van de GMR zijn te vinden op de website van de stichting 
Wijzer in Opvang en Onderwijs.  
 
Samenwerking oudercommissie opvang  
 
We hebben met de lokale oudercommissie opvang gesproken over op welke punten we als MR 
kunnen samenwerken, welke zaken ook de opvang raken. We blijven elkaar op de hoogte houden 
van wat er speelt.   
De lokale oudercommissie heeft als belangrijkste doelstelling de belangenbehartiging van alle 
kinderen. Daarnaast adviseren ze over verschillend beleid (kwaliteit en pedagogiek, spel en 
ontwikkeling, veiligheid en gezondheid, voeding). Maar ook over wijzigingen op het gebied van 
openingstijden, locaties en prijs.  
 
Zaken als kwaliteit, pedagogiek, veiligheid (in en rond de school) hebben raakvlakken met de MR 
taken, zaken als voeding en prijs bijvoorbeeld helemaal niet.  
 
De afspraak is ook dat bij alle nieuwe beleidsstukken van het IKC Jan Ligthart niet alleen rekening 
gehouden wordt met de belangen van de school, maar ook met de opvang.  
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Tot slot 
 
De MR bedankt diverse ouders voor hun suggesties voor onderwerpen en discussies in de  MR. De 
MR hoopt uiteraard dat ouders/verzorgers ook het komende jaar hun input en/of mening willen 
geven in de onderwerpen die in het schooljaar ter tafel zullen komen.  
 
Namens de MR,  
 
Hugo Maarleveld, secretaris  


