
 
 

Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018 

 

Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Sterrenschool het Universum over het 
schooljaar 2017/2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – 
te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.  
 

Wat doet de MR?  
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging 
van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals 
bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het 
onderwijs. 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming 
moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een 
voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie 
heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, 
vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een 
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
 

Samenstelling MR  
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van 
de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar 
gekozen. De MR van Sterrenschool het Universum bestond uit 4 leden.  
 

 MR lid sinds 

Personeel  

Lianne Weistra (voorzitter) Schooljaar 2016-2017 

Jolanda de Bruijn Schooljaar 2016-2017 

Ouders  

Alinda Haitsma Schooljaar 2016-2017 

Joost Duivis Schooljaar 2016-2017 

 

Vergaderingen 
De MR van Sterrenschool het Universum heeft ongeveer 8 keer dit jaar vergaderd. Alle vergaderingen zijn 
openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe beslui-
ten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. 



 
 

Helaas was, afgelopen schooljaar, de communicatie op de website, en ten aanzien van de planning van de 
vergaderingen, nog niet volledig. Dit schooljaar zullen we de vergaderdata van te voren in de Mededelingen 
zetten, zodat u als ouder weet wanneer de vergaderingen zijn. 
De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikke-
lingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende 
onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het school-
plan, het scholingsplan en de schoolgids.  
De MR vergadert in principe altijd zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Een paar keer paar 
jaar nodigt de MR de directie uit voor een zogenaamde overlegvergadering waarbij de directie de vergade-
ring (deels) bijwoont. In deze vergaderingen kan de MR direct overleggen met de directie over actuele zaken.  
 
De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. De notulen zullen 
vanaf dit schooljaar (2018-2019)  terug te vinden zijn op de website van Sterrenschool het Universum.  
De belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2017-2018 aan bod gekomen zijn worden hieronder kort 
beschreven: 
 
Ouderbijdrage/ schooluitje: De MR is ingestemd met het voorstel om de kosten van het schooluitje los te 

koppelen van de ouderbijdrage. De MR geeft wel aan dat de ouders willen weten waar het geld van de 

ouderbijdrage aan uitgegeven wordt.  

Jaarplan/ schoolgids: De schoolgids en het jaarplan zijn met de directie doorgenomen. De MR heeft 

ingestemd met de schoolgids en jaarplan voor het schooljaar 2017/2018. 

Begroting: De directie en de administratieve kracht hebben de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de 
MR. De begroting loopt van januari tot januari. Het te besteden bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen 
wat we hadden op 1 oktober 2016. Aangezien we een groeischool zijn is het lastig om de begroting op 0 te 
houden. De MR heeft de begroting goedgekeurd. 
 
Huisvesting: Huisvesting heeft het afgelopen schooljaar prioriteit gehad en heeft continu op de agenda ge-
staan. 
In de eerste vergadering hebben we een notitie van de ASG gekregen waarin staat dat de prognose van de 
gemeente, over de groei van de school, niet klopt met de daadwerkelijke cijfers. Uit deze notitie blijkt ook 
dat de gemeente wilde kijken naar noodbouw in Nobelhorst. De gemeente, de ASG, Kinderopvang Sterren-
rijk en Prisma (bestuur van de Verwondering) waren in deze fase met elkaar in gesprek. De MR werd door de 
directie continu op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen hiervan. De intentie is altijd geweest, om bin-
nen Nobelhorst naar een geschikte en veilige oplossing te zoeken. 
Eind februari 2018 (23-02-2018) zijn de ouders van de school, via digiduif, door de directie op de hoogte ge-
bracht over de stand van zaken over de groei en de huisvesting van de school. In deze brief staat dat de ge-
meente heeft toegezegd om de mogelijkheden voor het plaatsen van een noodvoorziening in Nobelhorst te 
willen onderzoeken. Er werd dus hard gewerkt aan een oplossing, maar het was alleen nog niet duidelijk wat 
de oplossing werd. De MR werd hiervan ook continu op de hoogte gehouden en heeft ook allerlei oplossin-
gen aangedragen. 



 
 

In maart 2018 kreeg de MR te horen dat het nieuwe gebouw van Sterrenrijk uitkomst zou bieden voor extra 
lokalen en dat het gebouw in augustus 2018 klaar zou zijn en we dus na de zomervakantie daar zouden kun-
nen gaan zitten met een aantal groepen. Ondertussen was de MR bezig om allerlei creatieve oplossingen, 
binnen de school, te bedenken om zoveel mogelijk groepen in de school te kunnen laten zitten, bijv. Atelier 
ruimte ombouwen tot lokaal, middenruimte gebruiken als lokaal, ed.  
In april 2018 kregen we van de directie te horen dat het gebouw van Sterrenrijk vertraging op liep en dat de 
gemeente wilde dat wij met bussen naar een school zouden gaan die leegstond. 
Op 25 april 2018 heeft de oudergeleding van de MR een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en heb-
ben contact gezocht met de gemeente.  
Begin mei 2018 hebben we de gemeente uitgenodigd om uitleg te komen geven over de procedure omtrent 
de bouw van de noodbouw en het nieuwe gebouw van Sterrenrijk en over de gevolgen voor onze kinderen. 
Na afloop van deze vergadering gaf de gemeente aan om nog samen met ons te willen kijken naar een aantal 
opties die wij hadden gegeven.  
In juni 2018 bleek dat de gemeente voet bij stuk hield bij het vervoeren van de kinderen naar een andere 
school die te kampen had met leegstand. 
Op 21 juni 2018 hebben wij als MR U hier over ingelicht. 
Wij zijn nog steeds teleurgesteld in het resultaat. Wij hadden de kinderen ook liever in Nobelhorst onderwijs 
gegeven. 
De MR is van mening dat de gemeente alle partijen (besturen, Het Sterrenrijk en de MR) te lang aan het lijn-
tje heeft gehouden over de noodbouw. De gemeente heeft toegegeven dat ze te laat geanticipeerd en gere-
ageerd heeft over de groei en het probleem van de huisvesting. 
 
Afgelopen 3 oktober 2018 heeft de MR weer rond de tafel gezeten bij het gesprek met de gemeente. Tijdens 
dat gesprek hebben we het proces rondom de huisvesting besproken, maar ook vooruit gekeken naar oplos-
singen. 
Op dit moment is de gemeente bezig met 2 kavels die in aanmerking komen voor noodbouw. De gemeente 
hoopt dat de noodbouw begin 2019 er staat. Het gebouw van Sterrenrijk heeft wederom vertraging opgelo-
pen. 
Met de gemeente is afgesproken dat we maandelijks een update krijgen over de stand van zaken. 
 
Parkeren bij school: De MR heeft meegedacht hoe we het probleem rondom het parkeren bij school konden 
aanpakken. De wijkagent is ingeschakeld en de kinderen van de bovenbouw hebben geflyerd in de ochtend. 
Dit blijft voor ons een punt van aandacht. 
 
Formatie/ vacatures: De MR heeft ingestemd met de formatie van de school. De MR heeft bij de 

sollicitatiegesprekken gezeten en heeft mee mogen beslissen over de nieuwe leerkrachten. 

Scholing MR leden: De MR wil zich graag professionaliseren. Hiervoor is scholing nodig. Afgelopen schooljaar 

is dit nog niet voldoende gelukt, omdat we niet de juiste scholing konden vinden of de scholing zat al vol. Dit 

schooljaar hopen we dit te gaan realiseren. 

GMR-CMR: Binnen het bestuur van de ASG had je altijd een CMR (cluster MR) en een GMR (gemeenschap-
pelijke MR). Dit schooljaar is de CMR er tussen uit gehaald en was er alleen een GMR.  



 
 

In de GMR worden op bestuursniveau allerlei onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld de financiën van 
het bestuur, Europese aanbesteding van de schoonmaak/ ICT, Passend Onderwijs. 
Dit jaar is Lianne (als afgevaardigde van de MR) een aantal keer aanwezig geweest bij deze vergaderingen. 
 

Vooruitblik 2018-2019  
Op dit moment zijn we bezig om de vacatures bij de oudergeleding en teamgeleding in te vullen. Wij hopen 
op enthousiaste en betrokken ouders en teamleden die onze MR komen versterken. 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar natuurlijk de huisves-
ting en groei van de school continu op de agenda staan. Het contact met de gemeente is dit schooljaar nog 
steeds belangrijk hierin.  
De data van de MR vergaderingen zullen tijdig in de Mededelingen worden gezet en de notulen zullen vanaf 
nu te vinden zijn op de website van school. 
 
Almere, oktober 2018 
 
Medezeggenschapsraad Sterrenschool het Universum 
 
 


