
 

 

Jaarverslag MR De Ladder 2018-2019 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van De Ladder over het schooljaar 2018-2019. 
Wegens privacy redenen worden in dit verslag geen namen genoemd.  

1. Wat doet de MR? 

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in visie 
van de school, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie, begroting, 
arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of 
verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR-advies- en/of 
instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van 
leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directeur spreekt over veranderingen in 
de taakverdeling en taakbelasting personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. 
Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de 
vaststelling van de schoolgids. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de 
‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. 

In het schooljaar 2018-2019 bestond de MR uit twee personeelsleden van De Ladder en 
twee ouders. Eén van de ouders heeft de taak van voorzitter. In het afgelopen jaar hebben er 
geen wisselingen plaatsgevonden.  

2. Werkwijze 

De MR heeft afgelopen jaar vijf officiële vergadermomenten gehad, op  

• 1 oktober 2018 

• 17 december 2018 

• 4 maart 2019 

• 15 april 2019 

• 3 juni 2019 

De MR vergadert twee keer per jaar in (gedeeltelijk) bijzijn van de directeur. Tijdens deze 
vergaderingen worden keuzes vanuit het bestuur verantwoord en kunnen vragen hierover 
vanuit de MR direct beantwoord worden. Voor snelle communicatie tussendoor werkt de MR 
met een WhatsApp groep. In deze groep zitten alleen MR leden en dit werkt als goed 
communicatiemiddel voor brainstorm over mogelijke MR onderwerpen en het elkaar op de 
hoogte houden over lopende zaken. 

3. Behandelde onderwerpen 

De MR werkt met een jaarplanning, om de onderwerpen op een gestructureerde wijze aan 
bod te laten komen in de agenda. Daarnaast werd afgelopen jaar standaard de stand van 
zaken omtrent de nieuwbouwplannen / MFA besproken.  

De oudergeleding heeft één eigen onderwerp ingebracht, privacy, naar aanleiding van de 
nieuwe AVG wet die vanaf mei 2018 is ingegaan. 

4. Formele besluitvorming 

Instemmingsrecht 

De MR heeft formeel ingestemd met de volgende zaken: 

• Taakbeleid/taakverdeling van de MR 2018-2019 

• Bestemming en bedrag ouderbijdrage  

• Schoolgids De Ladder 2018/2019 

• Zorgplan 

Adviesrecht 

De MR heeft positief advies uitgebracht over: 



 

 

• Begroting 2019 

• Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 

• Formatie en aantal groepen 2019-2020 

• Meerjarenplan  

 

Overleg met bestuur en de achterban 

De directeur is het afgelopen schooljaar bij twee vergaderingen aanwezig geweest als 
gesprekspartner.  

Na iedere vergadering schrijft de oudergeleding van de MR een verslag, dat ter inzage 
beschikbaar is voor geïnteresseerden.  

 

5. Speerpunt MR 

Ook komend schooljaar blijft communicatie met de achterban staan als speerpunt, om zo 
vooral de ouders te blijven betrekken en herkenbaar/bereikbaar te zijn. De oudergeleding 
heeft een eigen emailadres mr@deladder.nl. De oudergeleding beheert dit mailaccount. 

 

6. Vooruitblik 2019-2020 

Wisseling voorzitter en leden 

De MR heeft besloten het voorzitterschap per schooljaar 2019-2020 over te dragen aan de 
andere ouder van de oudergeleding ivm vertrek van de huidige voorzitter.  

Hiernaast nemen voor schooljaar 2019-2020 twee nieuwe vertegenwoordigers van het 
personeel zitting in de personeelsgeleding van de MR en wordt de plek van het vertrekkende 
ouderlid vervangen door twee nieuwe ouders, die samen 1 stem zullen hebben.  

Nieuwe leden zullen een cursus MR gaan volgen.  

Banden met bestuur 

In het jaar 2019-2020 zal het bestuur en de MR tweemaal gezamenlijk vergaderen. In deze 
vergaderingen zal de begroting en het formatieplan 2020-2021 besproken worden.  

Communicatie 

Na iedere vergadering schrijft de oudergeleding indien relevant een stukje voor Ladderkrant 
met als doel de ouders te communiceren over de MR en ze zo meer te betrekken.  

 

De vergaderingen worden vooraf gepland en zullen plaatsvinden op maandagavond van 
19:30u-21:30u op De Ladder. 

 


