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Inleiding  
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Zoeker te Zaandijk. Dit 
jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 
2018-2019. 
 
Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen ouderleden en drie door het 
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij 
basisschool De Zoeker. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken 
om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief 
goed onderwijs op onze school. Wij geven daarbij zowel gevraagd als ongevraagd advies en feedback 
aan de schooldirectie. De raad spreekt daarbij voor zowel ouders en leerlingen als voor personeel.  
 
 
 De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden: 
 
Personeelsgeleding: Titia de Bruijne, Helen Clerc, Marjolijn Visser (per 7 juli 2019 vervangen door  

         Michael Bos) 
 

Oudergeleding:         Miriam Rijbroek - Belier, Mieneke Stadt, Jur Geelen (per  1 februari 2019          
                                     vervangen door Fatima Oussouma – Ait Moha)  
 Vertegenwoordiging in de GMR: Jur Geelen (gestopt per  1 september 2019) 
 
Vergaderfrequentie  
In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR  vijf keer vergaderd. Gedurende het schooljaar en buiten de 
vergaderingen om is de oudergeleding van de MR diverse malen bij elkaar geweest om lopende 
zaken te bespreken. Ook zijn diverse zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld. Dit 
schooljaar is meerdere keren, door meerdere ouders gebruik gemaakt van de openbaarheid van de 
vergadering. 
 
Sinds februari 2019 is de structuur van de vergadering gewijzigd. Zo wordt de vergadering nu in drie 
delen opgedeeld,  

1. Voorbespreking en voorbereiding MR zonder directeur. 
2. Mededelingen directeur en vragen van/ aan directeur. 
3. Besluitvorming zonder directeur.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar: 
 
Verkiezingen oudergeleding  en nieuw lid namens de personeelsgeleding 
Door het aftreden van Jur Geelen als voorzitter en tevens als lid van de MR,  per 1 februari 2019, is 
Fatima Oussouma – Ait Moha  middels een stemming onder de ouders  
verkozen tot nieuw lid namens de ouders. Bij deze willen wij Jur bedanken voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.  Ook onder de personeelsgeleding heeft er een wisseling plaatsgevonden. Per 1 juli 
2019 is de plek van Marjolijn Visser vrijgekomen. Voor deze plek heeft Michael Bos zich als enige 
kandidaat gesteld en is daarmee namens de personeelsgeleding het nieuwe MR lid. Ook Marjolijn 
willen wij bij deze bedanken voor haar jarenlange inzet als MR Lid.  
 
Ouderbijdrage 
Dit onderwerp is regelmatig aan de orde gekomen. Vanuit de MR is met name de informatie hierover 
richting ouders van belang geweest. Er is geadviseerd om meer te communiceren over de 
bestemming van deze bijdrage. Voor de ouders die de bijdrage niet in ene kunnen betalen is er de 
mogelijkheid om in termijnen te betalen. In de loop van het schooljaar is ook de korting op de 
bijdrage voor het derde kind besproken. Vanuit de directeur is er de wens om deze korting af te 
schaffen. Er is uiteindelijk geadviseerd om deze vraag in het tevredenheidsonderzoek aan de ouders 
voor te leggen. Uit het tevredenheidsonderzoek bleek dat de meerderheid van de respondenten 
vindt dat de kortingsregeling kan komen te vervallen.  De MR heeft de directeur geadviseerd dit 
resultaat te volgen en de regeling af te schaffen.   
 
Tevredenheidsonderzoek 
Tijdens het schooljaar heeft er zowel onder ouders, leerlingen als personeel een 
tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De school scoort goed qua tevredenheid. Er zijn flinke 
stijgingen ten opzichte van het vorige onderzoek. Met name in de communicatie vanuit school is een 
flinke vooruitgang geboekt.  
 
Ondersteuning in de groepen 
Gedurende het schooljaar was er extra formatie voor een groep 3 voorbereidingsgroep. Bij de 
aanloop naar de start van deze voorbereidingsgroep is de MR betrokken geweest. Daarbij is aandacht 
geweest voor de informatie richting de ouders.  
 
MR plan 
De MR heeft voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 een jaarplan opgesteld. Het doel van dit jaarplan 
is inzichtelijk maken welke onderwerpen aandacht van de MR vragen en welke taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden de MR daarbij heeft. Het vormt een leidraad voor het vaststellen van de 
agenda van de MR-vergadering en is een transparante manier om onze achterban te informeren over 
onze werkzaamheden.  
 
Sporttenues 
De sporttenues zijn verouderd. Dit onderwerp is meerder keren in de MR besproken, waarbij aan de 
orde is gekomen hoe vervanging van de tenues bekostigd moet worden. De MR heeft twee 
stichtingen aangedragen voor eventuele sponsoring en besloten is om de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs een plan van aanpak op te laten stellen. 
 
 



 

 
Veiligheid op het schoolplein 
De MR heeft aandacht gevraagd voor de pleinwacht tijdens de pauze. Er is altijd een medewerker 
van school aanwezig, maar deze heeft niet in alle gevallen een pedagogische achtergrond. Deze zorg 
wordt gedeeld. Er wordt altijd gekeken naar een zo verantwoord mogelijk rooster, waarbij het recht 
op 30 minuten pauze voor de leerkrachten wordt gewaarborgd.  
 
Besteding van extra geld voor werkdrukverlaging 
De Mr heeft gevraagd naar de besteding van de vrij te komen gelden. Hierover wordt voor komend 
schooljaar door het hele lerarenteam meegedacht. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar meer uren 
voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs en naar extra, intensieve ondersteuning voor leerling en 
leerkracht.  
 
Speerpunten voor het schooljaar 2019-2020 
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst 
van basisschool De Zoeker onze aandacht.  
 
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op 
de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt ons altijd aanspreken op het 
schoolplein. Ook zijn wij per e-mail bereikbaar op het e-mailadres MRdezoeker@outlook.com. 

 
 
Zaandijk,  oktober 2019 
 
Namens de MR van basisschool De Zoeker, 
Fatima Oussouma – Ait Moha (voorzitter) 


