
Jaarverslag medezeggenschapsraad Montessori/ Wateringe 
jaar 2019 
 
Inleiding 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) volgens de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs. In deze MR zit een afvaardiging van de leerkrachten 
die op school werkzaam zijn en een aantal verkozen ouders. De MR bespreekt met 
de directie (beleids-) zaken die de school aangaan. De MR kan over deze zaken 
advies of instemming geven. Ook vindt er incidenteel overleg met het bestuur plaats. 
Onze school werkt met gezamenlijke MR vergaderingen en deelraad MR 
vergaderingen 
 
Samenstelling Gezamenlijke/ deelraad MR 
In de gezamenlijke MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd van de locatie 
Wateringe en de locatie Montessori. 
De gezamenlijke MR bestaat dit jaar uit 4 ouderleden en 4 teamleden.  
 
De taakverdeling binnen de gezamenlijke MR ziet er sinds januari 2019 als volgt uit: 

Functie Naam  Ouder/team 

Voorzitter Eric Venis oudergeleding 

Secretaris Willeke Giessen oudergeleding 

Lid Geeke van Wijk teamgeleding 

Lid Stefan Schmidt oudergeleding 

Lid Paulien Dupon teamgeleding 

Lid Judith Geeratz teamgeleding 

Lid Dagmar Boelen teamgeleding 

Lid Dominique Reincke oudergeleding 

 
 
De deelraad Montessori/ deelraad Wateringe bestaat sinds dit jaar uit 2 ouderleden 
en 2 teamleden.  
De taakverdeling binnen de deelraad MR ziet er sinds januari 2019 als volgt uit: 
 
Deelraad Montessori: 

Functie Naam Ouder/team Jaar van aftreden 

Voorzitter  Stefan Schmidt  oudergeleding 2022 

Secretaris Willeke Giesen  oudergeleding 2019 

Lid Geeke van Wijk teamgeleding 2022 

Lid Paulien Dupon Teamgeleding 2019 

 
Deelraad Wateringe: 

Functie Naam Ouder/team Jaar van aftreden 

Voorzitter  Eric Venis oudergeleding 2020 

Secretaris Dagmar Boelen teamgeleding 2021 

Lid Judith Geeratz teamgeleding 2020 

Lid Dominique Reincke oudergeleding 2021 

 



De gezamenlijke MR is in het jaar 2019 vijf maal bijeen gekomen voor een reguliere 
vergadering en daarnaast zijn de deelraden Montessori/ Wateringe ook twee maal 
bijeengekomen voor een deelraadvergadering.  
 
Jaarlijks komen de volgende onderwerpen in de gezamenlijke MR aan de orde: 

- Instroom nieuwe leerlingen 
- Leerlingaantallen 
- Schoolplan 
- Nieuws uit de (K)GMR 
- Nieuws uit de deelraden 
- Begrotingsproces 
- Formatieproces 

 
De volgende onderwerpen zijn dit schooljaar in de gezamenlijke MR 
besproken: 

- Openstaande vacatures 
- Voordracht locatieleider 
- Bestuurlijke fusie 
- Nieuwe personeelsleden 
- Verkiezingen voor de deelraad MR 
- ROK 
- Staken onderwijs 

- Sintviering en invulling ‘zwarte piet’. 

- Oprichting ouderklankbordgroep 
- Bestuurlijk inspectiebezoek 
- Overlijden oud leerling van de Wateringe 
- Zwemprotocol 

 
De volgende onderwerpen zijn dit schooljaar in de deelraad Montessori 
besproken: 

- Verkiezing Oudergeleding 
- Nieuwbouw  

- Samenwerking IKC partners 

 
 
De volgende onderwerpen zijn dit schooljaar in de deelraad Wateringe 
besproken: 

- Schoolplein 
- Werkverdelingsplan 
- Hondenpoep rond de school 
- Rapport 
- Formuleren doelstellingen voor de MR 
- Tevredenheid medewerkers 2019 
- Tevredenheid leerlingen 2019 
- Veiligheid leerlingen 2019 
- Afnemen ouderpeiling 
- Incident kleedkamer gymzaal 
- Meerjaren onderhouden plan 2020 (MJOP) 
- Vrijwillige ouderbijdrage 

  



Toelichting besproken onderwerpen gezamenlijk MR 2019 
Instroom nieuwe leerlingen 
Elke vergadering wordt de MR door de directie op de hoogte gesteld van de in- en 
uitstroom van leerlingen. Indien nodig wordt er besproken of er invloed uitgeoefend 
kan worden op deze ontwikkelingen. 
 
Leerlingaantallen 
Jaarlijks wordt de MR door de directie op de hoogte gesteld van het totaal aantal 
leerlingen van de school en het totaal aantal leerlingen per locatie. De ontwikkeling 
van de leerlingenaantallen wordt tevens besproken. 
 
Schoolplan 
Jaarlijks wordt het concept schoolplan besproken, zodat de leden van de MR hier 
feedback op kunnen geven. 
 
Nieuws uit de (K)GMR  
Dit jaar heeft Judith Geeratz (deelraad Wateringe) namens de gezamenlijke MR 
zitting genomen in de (K)GMR. De volledige verslagen zijn te vinden op de website 
www.gmr-primo.nl 
 
Nieuws uit de deelraad 
Ieder vergadering houden de deelraden van de MR elkaar op de hoogte van de 
lopende zaken. 
 
Begrotings-/Formatieproces 

Voor het eind van het schooljaar wordt de deelraad geïnformeerd over de 

formatieplannen voor komend schooljaar. Indien nodig brengt de MR hier advies over 
uit.  
 
Openstaande vacatures 
De MR is op de hoogte gesteld van de vacatures op de scholen en de invulling van 
deze vacatures. 
 
Voordracht locatieleider 
Nanda van Dijk is voorgedragen als locatieleider. De MR heeft hier een positief 
advies voor gegeven. 
 
Bestuurlijke fusie 
De 4 schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en 
Westvoorne doen onderzoek naar een beoogde fusie. Het gaat hierbij om een 
bestuurlijke fusie, waarbij de scholen zelfstandig blijven. De MR is van de 
ontwikkeling van deze fusie op de hoogte gesteld. 
 
Nieuwe personeelsleden 
De MR is dit jaar op de hoogte gesteld van nieuwe personeelsleden en wisseling van 
functies binnen de organisatie. 
 
Verkiezingen voor de deelraad MR 

http://www.gmr-primo.nl/


Zowel in de deelraad MR van de Montessorischool als de deelraad MR van de 
Wateringe zullen er komend jaar verkiezingen moeten plaatsvinden in verband met 
het aftreden van een lid van de oudergeleding van de MR.  
 
ROK 
De MR is op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van het ROK (Regionaal Overleg 
Kindkracht). 
 
Staken onderwijs 
Binnen de MR is een gesprek gevoerd over de onderwijsstakingen die plaatsvinden. 
Er is gesproken over de beweegredenen en draagvlak onder ouders. 
 

Sintviering en invulling ‘Zwarte piet’ 

De MR is op de hoogte gesteld van het feit dat er in het ROK besloten is dit jaar 1 
roetveegpiet in te voeren. De MR heeft hier positief op gereageerd. 
 
Oprichting ouderklankbordgroep 
In de MR is besproken dat de ambitie er is om op beide locaties een 
ouderklankbordgroep op te richten. Hier is inmiddels een oproep voor gedaan. 
 
Bestuurlijk inspectiebezoek 

De MR is geïnformeerd over het inspectiebezoek dat plaatsvindt bij PRIMO. Er is 

besproken hoe dit inspectiebezoek ingevuld zal gaan worden. 
 
Overlijden oud leerling van de Wateringe 

De MR is geïnformeerd over het onderzoek naar de leefbaarheid van de wijk, van 

Veelzijdig veilig, dat plaatsvindt in de wijk rondom de Wateringe.  
 
Zwemprotocol 
Het zwemprotocol is dit jaar niet aangepast. De MR heeft wederom ingestemd met 
het zwemprotocol. 
 
Toelichting besproken onderwerpen deelraad Montessori 2019 
 
Verkiezing oudergeleding 
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van Igor Kluin, lid van de 
oudergeleding, wordt er volgens procedure een verkiezing uitgeschreven. Na het 
ontvangen van 3 aanmeldingen voor verkiesbaarstelling heeft Igor besloten zich niet 
herkiesbaar te stellen. Volgens de uitslag van de verkiezing zal Stefan Smidt vanaf 
dit schooljaar zitting nemen in de oudergeleding van de MR. 
 
Nieuwbouw IKC 
Een terugkerend onderwerp op de agenda van de deelraad Montessori is het verloop 
van de nieuwbouwplannen voor het IKC. Tijdens de vergaderingen informeert 
Sylvain de MR over het verloop van het traject en de te nemen acties.  
 
Samenwerkingsplan IKC partners 
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR zijn zorgen geuit over de visie en de 

samenwerking van de verschillende partners binnen het nieuw te bouwen IKC. 



Vanuit de directie en het bestuur is er een samenwerkingsplan gepresenteerd om de 

onrust weg te nemen en meer duidelijkheid te verschaffen. Deze info is later het 

schooljaar ook met de ouders en overige belanghebbende gedeeld. 

  
Toelichting besproken onderwerpen deelraad MR Wateringe 2019 
 
Schoolplein 
Er is een werkgroep opgericht om invulling te geven aan het schoolplein. Er is een 
ontwerp gemaakt. Dit is echter financieel niet haalbaar. De MR heeft gevraagd op 
welke vlakken zij kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw schoolplein. 
 
Werkverdelingsplan 
In het team is een werkverdelingsplan opgesteld. Dit is door de personeelsgeleding 
van de MR ondertekend voor akkoord. 
 
Hondenpoep rond de school 
In de MR vergadering is ingebracht dat een aantal ouders zich ergeren aan 
buurtbewoners die hun hond uitlaten rond de school en de uitwerpselen laten liggen. 
Er is een brief gemaakt en deze zal aan de gemeente worden gestuurd. 
 
Rapport 
Het proces om te komen tot een nieuw rapport is in de MR besproken. Ouders geven 
aan het krijgen van een rapport te missen. Als tijdelijke oplossing is er een format 
opgesteld, dat meegegeven wordt als rapport. Het ontwikkelen van een nieuw 
rapport blijft een doel. 
 
Formuleren doelstellingen voor de MR 
Besproken dat er voor het komende jaar duidelijke doelstellingen geformuleerd 
moeten worden voor de MR, om de effectiviteit te vergroten. 
 
Tevredenheid medewerkers 2019 
In de MR is besproken dat deze vragenlijst af is genomen en wat de uitkomsten zijn. 
 
Tevredenheid leerlingen 2019 
In de MR is besproken dat deze vragenlijst af is genomen en wat de uitkomsten zijn. 
De leerlingen zijn over het algemeen tevreden. 
 
Veiligheid leerlingen 2019 
In de MR is besproken dat deze vragenlijst af is genomen en wat de uitkomsten zijn. 
De uitkomsten zijn omgezet naar doelstellingen voor de komende tijd. 
 
Afnemen ouderpeiling 
Er is in de MR besproken dat deze peiling afgenomen moet worden. Er heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden naar mogelijkheden om een zo hoog mogelijke 
respons te krijgen. 
 
Incident kleedkamer gymzaal 
Ter kennisgeving is dit onderwerp behandeld in de vergadering van de MR. 
 
Meerjaren onderhouden plan 2020 



Het MJOP is besproken in de MR. De MR is op de hoogte gesteld van de 
doelstellingen voor het komende jaar. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 

Het niet innen van een vrijwillige ouderbijdrage is geëvalueerd. Niet alle ouders zijn 

voldoende op de hoogte van de activiteiten die school worden georganiseerd 
(schoolreis= educatieve excursie). Dit wordt nogmaals gecommuniceerd naar de 
ouders. 


