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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de 
Inspecteur S. de Vriesschool voor het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag 
beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee 
bezig heeft gehouden.  
 
Wat doet de MR?  
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op 
medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het 
onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de 
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in 
het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), 
veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.  
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR 
om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR 
alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het 
met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op 
een aantal zaken, zoals het schoolplan, de begroting en regels op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden 
van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders 
met vragen of opmerkingen.  
 
Samenstelling  
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt 
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de 
vergaderingen. De MR van de Inspecteur de Vriesschool bestaat uit  6 
deelnemers; 3 leerkrachten en 3 ouders.  
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Naast de formele leden van de MR schuift de directeur Jos de Koning (vrijwel) 
iedere vergadering aan.  
 
 
Vergaderingen  
De MR van de Inspecteur S. de Vriesschool kent in principe een twee maandelijks 
vergaderschema. Er wordt op woensdagavond vergaderd. 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 
verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal 
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de 
begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids, 
werkverdelingsplan enz.  
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en 
opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de 
belangrijkste onderwerpen kort beschreven.  
 
 
Onderwerpen 2021-2022 
 
 
 Het MR jaarverslag  
 
Deze is besproken en goedgekeurd. 
 
 Het jaarverslag van de Inspecteur S. de Vriesschool 
 
Deze is besproken en goedgekeurd. 
 
 De schoolgids(en)van de Inspecteur S. de Vriesschool 
 
Deze zijn besproken en goedgekeurd.  
 



 

 

 

 MR Vaststellen taakverdeling MR - vergaderdata / locatie 

Nicole heeft het voorzitterschap van Elke overgenomen. De rest van de 
taakverdeling blijft gelijk. De vergaderdata zijn vastgesteld en gewijzigd waar nodig. 
Vaste locatie is teamruimte op de Heliotrooplaan gebleven.  

 Begroting 

Jos heeft alles rondom de begroting toegelicht en helder gemaakt. De MR heeft 
haar instemming m.b.t. de begroting gegeven. 

 Scholing MR 
 
Dit schooljaar heeft er geen scholing van de MR leden plaatsgevonden.  We zullen 
de scholingsbehoeften in het nieuwe schooljaar inventariseren en eventueel 
scholing aanvragen. Trevor heeft dit jaar veel stukken gelezen uit het tijdschrift MR en 
daarop een reflectie gegeven. Dit gaf ook input voor inhoudelijke discussies over 
bijv. de schoolsluitingen en de mogelijke achterstanden bij leerlingen. Ook het 
komend schooljaar zullen de artikelen uit het MR tijdschrift gebruikt worden voor 
reflectie.  
 
 GMR De Haagse Scholen 
 
Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het 
bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of 
een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. 
 
De GMR heeft aangegeven nog vacatures te hebben zowel voor de PMR als de 
OMR. Deze vacatures zijn aan de MR-leden doorgegeven en voor de ouders via 
Social Schools gedeeld. Op dit moment zijn er geen MR leden en/of ouders die 
zich aangemeld hebben voor de GMR. 
 
 Personele veranderingen 
 
Vanuit verschillende ontwikkelingen (pensioen, vertrek van leerkrachten, NPO 
gelden etc.) zijn er lopende het schooljaar in het afgelopen schooljaar op beide 
locaties nieuwe personeelsleden gestart.  

 Werkverdelingsplan 

Het werkverdelingsplan is in de teams van het SO en het VSO zijn besproken. Dit 
jaar is er niets gewijzigd in deze plannen. De PMR heeft erop toegezien dat het 
proces op de juiste wijze is doorlopen en heeft haar instemming op papier aan 
de Haagse Scholen kenbaar gemaakt (ondertekend door alle PMR leden). 



 
  



 Schoolplan  
 
Het beleidsplan loopt tot 2023. De start voor het nieuwe schooljaar zal zijn in het 
schooljaar 2022-2023. Er wordt ook een visiestuk gemaakt voor de langere termijn 
(2032). Het team zal leidend zijn. 
 
 Buitenschoolse (sport) activiteiten (V)SO - ouderbijdragen 
 
De MR heeft ingestemd met de vastgestelde ouderbijdragen. 

 Schoolondersteuningsprofiel VSO 
 
Het schoolondersteuningsprofiel voor het VSO is herschreven voor het schooljaar 
2022-2023. Deze is ter kennisgeving gedeeld met de leden van de MR. 

 Ouders voor Ouders 
 
Dit onderwerp is in de afgelopen jaren reeds voor het voetlicht gekomen. Het idee 
van de OMR is om er weer nieuw leven in te blazen. De OMR zou hierin het voortouw 
nemen, maar door de Covid19 perikelen is dat anders gelopen. In het nieuwe 
schooljaar kan dit prima weer opgepakt worden.  
 
 ZML-diplomering 
 
De concept reglementen diplomering dagbesteding en arbeid zijn besproken en 
goedgekeurd door de MR. 
 
 Inspectie 
 
Het VSO heeft op donderdag 7 april inspectiebezoek gehad voor het predicaat 
goed. De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs GOED is. 
 
 
 Scan Nationaal Programma Onderwijs + plannen nationaal programma 
onderwijs. 
 
Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het 
ministerie van OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het 
verbeteren van het onderwijs. Daarvoor hebben alle scholen een scan in moeten 
vullen en een plan moeten schrijven. Dat is ook voor de Inspecteur S. de Vriesschool 
gedaan. Deze scan en de plannen zijn besproken en toegelicht in de MR. De MR 
stemt in met de plannen. 
 
 
 
 
  



MR vergaderingen 2021-2022: 

De MR heeft afgelopen schooljaar op de volgende data vergaderingen ingepland 
gehad. Anita Conijn heeft afscheid genomen van de MR. Wij hebben 2 nieuwe 
ouders mogen verwelkomen (Erica Pieterse, SO en Rika Frome, VSO) 
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Planning MR vergaderingen 2022-2023 
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Bijlage: jaarplanning MR 


