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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van R.K. Basisschool St. 
Theresiaschool over de periode schooljaar 2015-2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR 
in hoofdlijnen waar ze zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

WAT DOET DE MR?
Zoals bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgesteld, bestaat de taak 
van de MR uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de 
school. De MR geeft hierbij advies of instemming aan diverse beleidsvoornemens. Hierbij 
wordt afgewogen of het nieuwe beleid aan de belangen van leerlingen, personeel, ouders 
en directie tegemoet komt. In voorkomende gevallen neemt de MR ook zelf initiatief om 
zaken te bespreken met de directie of tot verbeteringen en/of nieuw beleid te komen. 
Kortom, de MR is een raad die mee kan praten om de school zo goed mogelijk te laten 
functioneren. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het 
waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte 
schoolorganisatie.

SAMENSTELLING
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding 
vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding 
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/
ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. 
In het geval van de Theresiaschool zijn dat 6 raadsleden, 3 leerkrachten en 3 ouders:
Leerkrachten:
Mevr. Jeannette Vlek 
Mevr. Angeline Franssen-Spijkers
Dhr. Rob Bleijs
Ouders:
Mevr. Sabine van Baarle (voorzitter)
Mevr. Evelyne Bos (tevens lid GMR)
Dhr. John Vermin

VERKIEZINGEN
Dhr. Rob Bleijs is in het schooljaar afgetreden als bestuurslid wegens vertrek als 
leerkracht naar een andere school binnen Stichting Delta. In het schooljaar 2016-2017 
neemt mevr. Nanette van Es-Bloemendal deze plaats binnen de MR over.

WERKWIJZE
We hebben het schooljaar 2015-2016 6 keer vergaderd. Tevens heeft de GMR 
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Stichting Delta onder wiens bestuur 
de Theresiaschool ressorteert, tijdens het schooljaar 6 keer vergaderd. Dit jaar hebben 
mevr. Evelyne Bos en mevr. Astrid Vink (leerkracht op de Theresiaschool) de MR 
vertegenwoordigd. Op deze wijze konden de bovenschoolse beleidsplannen in de eigen 
MR worden besproken en kon namens de school een standpunt worden ingenomen.

BESLUITEN
De MR heeft het afgelopen jaar onder meer de volgende besluiten genomen:
• schoolgids: ingestemd



• schoolplan: ingestemd
• formatieplan: oudergeleding positief advies/ personeelsgeleding ingestemd

De MR heeft het afgelopen jaar onder meer over de volgende items geadviseerd:
• jaarplan van school met planning van werkgroepen

Andere onderwerpen die onder meer aan de orde zijn geweest:
• ontwikkeling van visie, missie en waarden van school
• invoering van het sociaal emotioneel volgsysteem Zien
• nieuwe opzet van oudergesprekken
• beoordelingsgesprekken 
• nieuwe CAO
• de veiligheidsthermometer
• herverdeling van de kinderen uit de groepen 1 in groep 2
• evaluatie nieuwe methode Nieuwsbegrip
• taakbeleid op school
• invoering digitaal rapport
• inspectierapport
• toetreding van Van Dijckschool tot Stichting Delta
• onderzoek naar lessen over social media
• onderzoek naar doorlopende schooltijden
• problematiek rond tussenschoolse opvang
• openzetten van ouderportaal
• betaling van de ouderbijdrage
• ouder-, medewerkers- en kindertevredenheidsonderzoek
• resultaten entreetoets (uitstroom resultaten) op schoolniveau

TOT SLOT
Elke ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij MR leden. Heeft 
u vragen, problemen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Onze gegevens 
vindt u op de website van de school en op de schoolkalender, maar u kunt één ieder van 
ons natuurlijk altijd aanspreken in en om de school. Wij hopen de belangen van iedereen 
zo goed mogelijk te blijven behartigen, om er een goed, leuk en veilig leer- en werkklimaat 
op school te behouden.
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