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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Brink over het 

schooljaar 2018/2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 

plaatsgevonden.  

Wat doet de MR?  

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 

afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 

schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 

vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de tussen schoolse opvang.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming 

betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming 

van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld 

het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), 

de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.  

Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een 

kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

Samenstelling MR  

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een 

periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Brink bestaat uit 6 leden.  

Samenstelling MR  

Ouders  
 

Lid sinds  
 

Rol 

Janice Wees (tijdelijk 
afwezig) 

Nov. 2014 Was voorzitter 

Gwen Teske Nov. 2014 Secretaris 

Tanja Scheick Jan. 2019  

Fabienne Sibilio Jan. 2019  

Personeel  
 

  



Lonneke Koppe  Voorzitter  

Corry Mes   

Indra Bisheshar   

GMR   

Lotte Leijdekkers   

 

Vergaderingen  

De MR van De Brink vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de 

MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er 

bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het 

afgelopen schooljaar waren openbaar.  

De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele 

ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks 

terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de 

formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids. De MR vergadert in principe met 

directie. In deze vergaderingen overlegt de MR direct met de directie over actuele zaken. Wanneer 

gewenst heeft de MR de directie verzocht de overlegvergadering niet bij te wonen.  

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2018/2019 waren:  

 4 sept 18 

 17 okt 18 

 30 jan 19 

 27 feb 19 

 27 mrt 19 

 10 april 19 verplaatst naar 8 mei 

 28 mei verplaatst naar 5 juni verplaatst naar 19 juni 19 

 10 juli 19 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze 

terugvinden op de MR-pagina van de website van De Brink. In de onderstaande paragrafen worden 

de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2018/2019 aan bod gekomen zijn kort 

beschreven.  

Onderwerpen en werkzaamheden  

MR verkiezingen  

Een lid uit de oudergeleding van de MR heeft het afgelopen jaar wegens persoonlijke redenen niet 

alle vergaderingen kunnen bijwonen.  

In september 2018 is er onder de ouders diverse keren een oproep gedaan zich kandidaat te stellen 

voor de twee zetels in de MR. Er hebben zich uiteindelijk twee kandidaten gemeld. Conform het 

reglement hoeven er in dat geval géén verkiezingen georganiseerd te worden en worden de 

kandidaten geacht te zijn gekozen. Tanja en Fabienne zijn in januari 2019 toegetreden tot de MR. 

Tanja is inmiddels verhuisd en is afgetreden. 

Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs MR 2018/2019  



In januari 2018 is een nieuw MR reglement opgesteld waarin de afspraken over de werkwijze van de 

medezeggenschapsraad staan. De MR heeft ingestemd met het reglement. 

Jaarverslag 

In september 2018 is een schooljaarverslag opgesteld, doorgenomen en goedgekeurd voor het 

schooljaar 2018/20179. Ook het jaarwerkplan is opgesteld, goedgekeurd en voor iedereen 

beschikbaar gesteld via de website. Voor het schooljaar 2019/2020 zal een nieuw werkplan opgesteld 

worden. 

Schoolplan 

Aan het begin van het jaar wordt een jaarplan opgesteld met doelstellingen en acties. Aan het eind 

van het jaar volgt een evaluatie. Hoewel de inhoud van het schoolplan vast ligt in de wet, werkt elke 

school in Nederland vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft 

zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Punten waar de MR op let zijn: Staan er in het schoolplan 

(streef)doelen geformuleerd voor het onderwijsleerproces en de opbrengsten? Wordt de kwaliteit 

van de school regelmatig gemeten? Heeft de school voor de langere termijn een verbetertraject 

geformuleerd? Heeft de school voor het komende schooljaar een verbetertraject geformuleerd? Dit 

alles is besproken en doorgenomen met de directie. 

Begroting en investeringen 2018/2019  

Begroting: de directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De 

MR heeft naar aanleiding van de begroting vragen gesteld aan de directie. De begroting van 2018 is 

uit gekomen op negatief. Dit verschil zit vooral in de opvang van zieke leerkrachten. Voor 2019 is de 

verwachting dat de Brink op nul gaat uitkomen. Resultatenrekening is beoordeeld en goedgekeurd. 

Investering: nieuwe methode voor de kleuters, evt in groep 3 nieuwe rekenmethode, kleuter 

materiaal in het algemeen, de computers van de groep 7/8 (tablets) deze moeten versneld worden 

afgeschreven. Ook 75% van de leerling computers is afgeschreven, dus hier zal naar gekeken moeten 

worden. Voorstel begroting school is beoordeeld en goedgekeurd. 

Ouderbijdrage 

Sinds 2017 kan de ouderbijdrage en schoolreisje van de stadspas worden betaald. Positief nieuws 

door goede verwerking van stadspas betekende een meevaller op de begroting. Advies van de MR 

was om drie voorstellen te doen aan ouders voor besteding van deze meevaller is uitgewerkt en de 

uitslag was een eindfeest voor de hele school. Ook is er een deel bijgedragen aan het schoolreisje 

voor de hele school.  

We hebben in de vergadering van 19 juni besloten de kampgelden voor komend schooljaar 

(2019/2020) te verhogen naar 90 euro per leerling.  

 

Inspectie 

De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool De Brink in Amsterdam is voldoende. Er zijn geen 

aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs van de Brink. 

Na het door het bestuur zelf aangevraagde inspectie bezoek blijkt dat de Brink op veel punten 

vooruit is gegaan en krijgt de aantekening ‘goed’. 

Schoolresultaten 



De MR vindt het belangrijk om de schoolresultaten te blijven monitoren. Er wordt in Nederland een 

gewogen berekening gebruikt waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen 

scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. De directie heeft zich hard gemaakt 

voor een andere manier van berekenen, waardoor er een eerlijker beeld wordt gecreëerd en de 

vaardigheidsgroei per leerling beter in kaart werd gebracht. De Brink heeft op de eindtoets 2019 een 

voldoende van de inspectie gekregen. De eindscore is 532,4. 

Schoolgids en vakantieplanning 

De schoolgids en vakantieplanning zijn door de directie gepresenteerd. Op verzoek van de MR zijn de 

lesvrije dagen zoveel mogelijk rond de vakanties en/of weekenden verdeeld. Komend jaar 2020 is er 

geen juni-vakantie aangezien de zomervakantie vroeg valt in Noord Nederland. De MR heeft 

ingestemd met de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2019/2020. 

GMR en OR  

Namens De Brink is Lotte (leerkracht) in de GMR van de Stichting Sirius bij de vergaderingen 

aanwezig geweest. In de GMR vergaderingen worden alle zaken besproken die de gehele stichting 

aangaan. Voor de agenda’s en notulen van de GMR vergaderingen verwijzen wij naar de website van 

de Stichting Sirius.  

Aangezien er geen officiële ouderraad (OR) meer is bij de Brink heeft de MR daar geen informatie 

over. De OR gelden zijn in overleg met de penningmeester aan de klassenouders en leerkrachten 

uitgegeven. 

Jump in  

Begin september 2018 ontving De Brink het Jump in certificaat tijdens de Jaaropening van het 

nieuwe schooljaar. Water en fruit in de eerste pauze was al ingeburgerd in het systeem en ook een 

gezonde lunch (bruine boterhammen, water of melk en eventueel wat groente of fruit) is de 

normaal. Zaak is om dit vast te houden, zeker wat betreft traktaties, en advies van de MR is om dit 

regelmatig te vermelden in de nieuwsbrief.  

Ouderparticipatie 

Ouderparticipatie stimuleren blijft een terugkerend punt op de agenda. Dit kan worden gestimuleerd 

door bijvoorbeeld het maken van verteltassen, informatieochtenden en samen koken. Advies van de 

MR is om een duidelijke planning en agenda op te hangen op de school en te vermelden in de 

nieuwsbrief.  

Personeel en Formatie 

Het tekort aan leerkrachten blijft een groot probleem. Door het vroeg anticiperen op dit tekort en 

het samenwerken met leraren in opleiding (LIO’s) is het de directie gelukt het team rond te krijgen, 

maar het blijft krap en verwachten we dat er de komende jaren nog verschuivingen komen.  

Vooruitblik 

Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar verder 

nadrukkelijk gewerkt worden aan verdere professionalisering van de MR door het volgen van 

cursussen om zo de mogelijkheden van inspraak ten volle te benutten. 

Vergaderdata MR Schooljaar 2019/2020 



De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR pagina 

van de website van De Brink. Hier kunt u ook de notulen van de voorafgaande vergaderingen 

terugvinden. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even 

weten via mr2@debrink.com. 


