
 
 
 

 
 

 

Jaarverslag 2016 – 2017 van de Medezeggenschapsraad 
 

 
1. De leden 

 
2. De MR vergadering 

De voltallige raad, bestaande uit 5 medewerkers en 5 ouders,  kwam 6 keer bij elkaar tijdens 
reguliere vergaderingen. Sommige onderwerpen zijn via e-mail besproken; het bleek erg moeilijk 
om extra vergaderingen te plannen en met e-mail ligt alles direct vast. Bij de MR vergaderingen van 
de Compositie is ook de directie aanwezig. Op zich is dit ongebruikelijk, maar ervaring leert dat de 
bij meeste discussies input van de directie nodig is en zij zijn dan ook goed voorbereid aanwezig. 
Waar nodig wordt de directie verzocht de vergadering te verlaten. Vergaderingen zijn openbaar, 
maar helaas is het niet voorgekomen dat geïnteresseerden een vergadering hebben bijgewoond.  
 
De medezeggenschapsraad werkt met een aantal onderwerpen die jaarlijks besproken moeten 
worden. Deze worden tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar uitgespreid over het 
jaar, zoals: de begroting, formatieplan, inhoud schoolgids en het meerjarenbeleidsplan. De raad 
heeft hierbij een controlerende taak en zorgde voor actualisering en vooral ook een kritische noot 
waar nodig. Door de agenda alvast te bepalen wordt voorkomen dat een agenda te vol raakt of 
onderwerpen worden vergeten. 



 
3. Belangrijke onderwerpen 

Naast de “vaste” onderwerpen waren er natuurlijk ook actuele onderwerpen. In september kwam 
een verhoging van de ouderbijdrage op de agenda: een lastig onderwerp omdat een verhoging ook 
kan inhouden dan minder ouders betalen !   
In october 2016 werd bekeken welke (nieuwe) leden interesse in een cursus hadden. En dat is ook 
direct gebeurd: binnen enkele weken werden er cursussen gevolgd door verschillende MR leden. 
Dit heeft meegeholpen inzicht te krijgen in de onderwerpen waar een MR zich mee bezig houdt en 
met welke partijen wordt samengewerkt: school directie, cluster directie en ASG als hoogste 
orgaan. De schoolbegroting kwam ook op de agenda, zo ook de begroting van de Ouderraad. 
 
Rondom de jaarwisseling werd duidelijk dat het budget van ASG niet op orde is. Gelukkig is het 
budget van de Compositie dit wel. De raad merkte wel dat er vanuit het cluster en ook vanuit de 
GMR samenwerkingen tot stand kwamen van verschillende MR’s. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
meer duidelijkheid van en kritiek naar de ASG directie. Ook blijkt dan hoe tekorten van andere 
scholen negatief invloed hebben op het budget van de Compositie. De vinger moet dichter aan de 
pols op alle niveaus. In maart kwam het tevredenheidsonderzoek op de agenda dat dit kalenderjaar 
moet plaatsvinden. Er is ruimte voor verbetering t.o.v. het vorige onderzoek uit 2014. In mei werd 
de schoolgids opnieuw bekeken en door input van velen aardig wat verbeteringen aangebracht. 
Uiteindelijk is de schoolgids een van de folder die ouder lezen tijdens de keuze van een nieuwe 
school en daarmee een belangrijk document. 
 
In de laatste vergadering werd vooral gepraat over klimaatbeheersing van het schoolgebouw, want 
leerling en docenten kampen met een matige ventilatie tijdens de warme dagen. Daarnaast werd 
ook de begroting en planning voor het komend jaar besproken: terug naar 20 klassen. De buurt 
wordt ouder en daarmee  zijn er minder jonge kinderen. Ook bleek het schoonmaakbedrijf tekort te 
schieten en zal flink onderhandelt moeten worden om dit te verbeteren. Een vieze school wekt bij 
iedereen ergernis, niet in de minste plaats bij de docenten. 
 
4. Ouderraad en MR 

De Ouderraad en MR hebben verschillende taken binnen de Compositie. Waar de OR zich bezig 
houdt met practische doelen, gebonden aan een jaarbudget (gedekt door de vrijwillige bijdrage aan 
de OR), heeft de MR een controlerende taak in budget- en beleidsbepalingen. Er is weinig tot geen 
communicatie tussen de twee partijen en mede door een wisseling van wacht in beide raden zal 
men komend jaar meer proberen samen te werken. Uiteindelijk is het doel hetzelfde: een goede, 
prettige school met een prima sfeer ! 
 
5. De MR in 2017 - 2018 

Ondanks dat er weer enkele leden uit de raad zijn gestapt, is er hoop de resterende groep bij elkaar 
te houden voor komend jaar. De raad voelt het belang van een gezonde begroting en wil graag 
vroegtijdig betrokken worden bij keuzes die het budget aangaan. De sfeer is prima en samen met 
de directie hopen we de Compositie als nummer 1 school van de buurt te houden. 
 
 


