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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 – 2020 van de Medezeggenschapsraad van de Twaalfruiter. In dit jaarverslag 

beschrijven we in hoofdlijnen met welke onderwerpen wij ons het afgelopen schooljaar bezig hebben gehouden.  

Het afgelopen schooljaar was in vele opzichten een bijzonder jaar. Afgelopen jaar hebben Sander Reurings 

(oudergeleding) en Lara Hinfelaar (personeelsgeleding) afscheid genomen van de MR. Sander’s periode zat er bijna 

op (oktober 2020) en Lara is vanwege haar vertrek naar een andere werkgever vertrokken. Bij de uitgeschreven 

verkiezingen (oudergeleding) meldden zich 3 kandidaten. Uit deze kandidaten is Pol Spauwen gekozen en hij neemt 

per augustus 2020 plaats in de MR. Elise van Andel (personeelsgeleding) is gekozen als nieuwe PMR door het 

personeel. Zij neemt de plaats in van Lara. 

Het is fijn te merken dat zowel ouders als leerkrachten de MR weten te vinden met vragen en opmerkingen. We 

hopen dat dit ook het komend schooljaar het geval zal zijn. 

Met deze nieuwe samenstelling van de MR bestaande uit ervaren en minder ervaren MR leden, kijken wij het 

schooljaar 2020 – 2021 met vertrouwen tegemoet en zullen wij als MR ons uiterste best doen om onze invloed uit 

te oefenen op het beleid van de school, om zo de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen. 

 

Raffie Petronilla 

Voorzitter MR 
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TAKEN VAN DE MR 

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) 

heeft. De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap. De MR bestaat uit een afvaardiging van het 

onderwijzend personeel (PMR) en ouders (OMR). Voor de MR van De Twaalfruiter zijn dit 4 personeelsleden en 4 

ouders. 

De MR overlegt met de directeur van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, 

geldbesteding, de keuze van een lesmethode en veiligheid op school. De wet schrijft precies voor op welke 

gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies kan 

de directeur een advies naast zich neerleggen. Dit is echter niet altijd zonder consequenties. Instemming 

betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn, het advies van de MR is dan dus bindend. De 

directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan en regels op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).  

Naast de formele bevoegdheden van de MR zijn wij vooral een klankbord voor ouders en leerkrachten. Door de 

gemengde samenstelling kunnen ouders en leerkrachten via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de 

school. Uiteindelijk is alles natuurlijk in het belang van goed onderwijs op een fijne school voor onze kinderen.  

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Rooms-

katholieke Basisscholen Vleuten-de Meern-Haarzuilens. De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan 

instemmen met of advies kan uitbrengen over onderwerpen die het College van Bestuur van de Stichting inbrengt. 

In de GMR is de Twaalfruiter vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. De onderwerpen van de GMR 

worden gedeeld met de MR en in de MR vergadering besproken. Ook heeft de MR regelmatig contact met de 

GMR. 

 

SAMENSTELLING VAN DE MR 

De geleding van de MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. De directie en leden van het 

Managementteam maken geen deel uit van de MR, maar nemen op verzoek van de MR wel deel aan de 

vergadering. 

Oudergeleding: 

Raffie Petronilla (voorzitter)  2e periode, vanaf augustus 2018 

Maaike de Mooy   2e periode, vanaf augustus 2018 

Sander Reurings   3e periode, vanaf oktober 2017 

Charissa van der Jagt  1e periode, vanaf augustus 2019 

 

Personeelsgeleding 

 

Robin Meijer  2e periode, vanaf februari 2019 

Lara Hinfelaar  2e periode, vanaf december 2018  
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Jorien Elbertsen   1e periode, vanaf augustus 2019 

Sjoukje Cremer  1e periode, vanaf augustus 2019 

   

VERGADERINGEN 

 

De MR van De Twaalfruiter kent een zes wekelijks vergaderschema en vergadert in ieder geval tienmaal per jaar. 

De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen 

op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast is er gedurende het 

schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de formatie 

e.d.  

De MR vergaderingen zijn openbaar. De procedure om een MR vergadering bij te wonen is te vinden op de website 

van de school. 

 

De MR heeft buiten de formele vergaderingen regelmatig overleg gevoerd over belangrijke onderwerpen, die niet 

tot de volgende vergadering konden wachten. 

 

De notulen van de MR worden in de MR vergadering goedgekeurd en vervolgens op de website van De Twaalfruiter 

geplaatst. Deze zijn voor alle ouders en personeelsleden beschikbaar. 
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ONDERWERPEN SCHOOLJAAR 2019 - 2020 

Hieronder beschrijven wij in hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen die in de MR vergaderingen van het 

schooljaar 2019-2020 zijn besproken.   

 

Situatie rondom COVID-19 

Met name het heropenen van de school in juni 2020 heeft gezorgd voor veel interactie tussen de MR en het MT. 

Ondanks verschillen van inzichten en meningen rondom de rol die de MR in het proces had, is de MR van mening 

dat het MT de adequate maatregelen heeft genomen om de veiligheid van kinderen en personeel te waarborgen. 

Ook vindt de MR de daadkracht waarmee het thuis (online) onderwijs ingericht is, vermeldenswaardig.  

Begroting 

De begroting is met de MR besproken. De MR heeft verzocht om meer inzicht in de lopende zaken omdat niet alle 

posten voldoende duidelijk voor de MR waren. De tussentijdse managementrapportages heeft de MR niet 

consequent en structureel ontvangen. Voor het schooljaar 2020 – 2021 willen wij naast de begroting graag 

inzicht hebben in de realisatie hiervan en zullen we het onderwerp ‘begroting’ op een vroeger moment ter sprake 

brengen.  

Formatie 

De formatie is voor een school, zeker met een omvang als die van de Twaalfruiter met 3 locaties, elk jaar een grote 

uitdaging. In het schooljaar 2019 – 2020 hebben veel leerkrachten, om uiteenlopende redenen, hun baan 

opgezegd. Het lijkt er echter op dat het verloop t.o.v. het vorige schooljaar minder is.  

De MR heeft kritische vragen gesteld aan het MT over het vertrek van zoveel leerkrachten. Wat is de reden voor het 

vertrek. Ook de medewerkerstevredenheid is onder de loep genomen. In het nieuwe schooljaar zal de MR het 

gemaakte ‘Oog voor medewerkers’ ter sprake brengen.  

HPS 

Onze school is dit schooljaar volop bezig met het HPS traject en de professionele leergroepen. De MR heeft de 

ontwikkelingen op de voet gevolgd en zal dat blijven doen.  

Tevredenheidsenquête 

Er is voor dit schooljaar voor het eerst gebruik gemaakt van de door DUO ontwikkelde vragenlijst om ouders en 

personeel te bevragen over o.a. het functioneren van de school. De enquête is in november 2019 naar ouders 

gestuurd. De respons was gemiddeld.  De resultaten zijn geanalyseerd en de bevindingen zijn met de ouders 

gedeeld. Ondanks het feit dat 74% over het algemeen tevreden is, komt het onderwerp Communicatie als 

aandachtspunt naar voren. Dit onderwerp zal in wederom op de agenda van de MR terugkomen.  

 

Communicatie met de achterban 

In het schooljaar 2019 – 2020 heeft de MR wederom veel aandacht besteed aan de communicatie met de 

achterban. Zo heeft de MR een actieve bijdrage geleverd aan de focusgroepen, zijn er gesprekken geweest met de 

externe adviseur rondom communicatie en is een deel van het rapport van de adviseur in de MR vergadering 

besproken. De MR zal de relevante pijnpunten die in de school en onder ouders leven, blijven monitoren en heeft 
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zich daarnaast voorgenomen om de achterban te blijven informeren en na te denken over zijn zichtbaarheid voor 

de achterban.  

GMR 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR getracht de communicatie met de GMR beter te structureren. Helaas is 

de MR er onvoldoende in geslaagd om de besproken punten in de GMR, de revue te laten passeren. De MR zal 

komend schooljaar de samenwerking en communicatie met de GMR blijven versterken.  

Nieuwbouw 

De verschillende versies van de plannen voor het betrekken van een nieuw pand ter vervanging van de 

Boomgaarden en het Balkon zijn veelvuldig langs geweest.  Helaas blijken de plannen steeds te wijzigen. We 

zullen als MR de ontwikkelingen nauw op de voet blijven volgen.   

 

 


