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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van PCBO It Ambyld over het 

schooljaar 2021-2022.  

 

In dit jaarverslag verduidelijken we de rol en samenstelling van de MR. Daarna geven wij een 

beeld van de onderwerpen en thema’s die tijdens de vergaderingen aan bod zijn gekomen. In 

dit verslag besteden we vooral aandacht aan de zaken waarvoor de MR zich dient te 

verantwoorden.  

 

De onderwerpen zijn gerangschikt op orde van de bevoegdheden die de MR heeft.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, suggesties of verbetervoorstellen hebben 

dan kunt u deze aan ons kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar 

mr.ambyld@pcbosmallingerland.nl . Natuurlijk mag u ook altijd een lid van de MR 

aanspreken.  

 

Namens de MR van PCBO It Ambyld,  

Hester Rozema (lid oudergeleding)  

  



2. De medezeggenschapsraad van It Ambyld  
 

Algemeen  

PCBO It Ambyld en de holding Adenium, waarbij It Ambyld is aangesloten, vinden het 

belangrijk dat ouders/verzorgers inspraak hebben. Het doel hiervan is dat de directie en de 

MR samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 

arbeidsomstandigheden willen verbeteren. De inspraak is vorm gegeven door de 

medezeggenschapsraden (MR). Elke aangesloten school heeft dan ook een MR. Een MR 

bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het onderwijzend 

personeel. In de MR komt voornamelijk het beleid van de school aan de orde. PCBO 

Smallingerland beschikt ook over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

In de GMR wordt voornamelijk gesproken over het beleid op organisatieniveau.  

 

Waar houdt de MR zich mee bezig?  

De taken en bevoegdheden van de MR staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 

Kort samengevat heeft de MR de volgende bevoegdheden:  

 

1. Recht op informatie  

Het bestuur moet de MR actief van informatie voorzien. Het gaat dan om informatie over het 

beleid. Vanuit het bestuur is dit een taak voor de directeur. Daarnaast kan iemand van het 

bestuur zelf bij de vergadering aanwezig zijn en dat is veelal de directeur.  

2. Recht op overleg met bestuur/management  

De MR kijkt of het beleid goed wordt uitgevoerd. De MR heeft de taak en de bevoegdheid om 

alles wat met de school te maken heeft te bespreken. Als de MR wil overleggen met het 

bestuur/management, dan mag dat niet worden geweigerd.  

       3.    Initiatiefrecht 

De MR kan aan de directie voorstellen doen en haar mening bekend maken. Het bestuur 

dient altijd de MR te informeren over de afwikkeling van voorstellen.  

4. Adviesrecht  

De MR mag advies uitbrengen over onderwerpen die over de school gaan. Het bestuur dient 

een advies altijd in behandeling te nemen en de MR formeel op de hoogte te stellen over wat 

er met het advies is/wordt gedaan.  

        5.     Instemmingsrecht  

Voor bepaalde onderwerpen moet de MR goedkeuring geven. Voorbeelden van 
onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 
 • De besteding van geld,  
• Voorzieningen en faciliteiten schoolgebouw,  
• De formatieberekening  
• Ouderbetrokkenheid en participatie, het schooltijdenbeleid  
• Onderwijskundige methodes.  
 
De aard en inhoud van het onderwerp of thema bepaalt of er sprake is van adviesrecht, 
instemmingsrecht of informatierecht voor MR.  



 
6.  Samenstelling van de MR  

 
De MR bestaat uit ouders/verzorgers en personeelsleden. Voor ouders is het zitting nemen in 
de MR vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is vier jaar, maar leden kunnen zich opnieuw 
verkiesbaar stellen. Ouders/verzorgers kiezen de oudergeleding door middel van een 
verkiezing op het moment dat er een vacature is.  
De personeelgeleding bestaat uit personeelsleden die zich zelf beschikbaar stellen. De 
personeelgeleding kent ook een zittingstermijn van vier jaar, maar ook deze leden kunnen de 
termijn verlengen.  
De MR van It Ambyld bestaat uit drie vertegenwoordigers van de oudergeleding en drie 
vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.  
Tijdens het schooljaar 2021-2022 was de samenstelling als volgt;  
 
Oudergeleding 1. Hester Rozema (september 2020)  

2. Trynke Wiersma (oktober 2020)  
3. Henk van der Berg (september 2016) (voorzitter)  

 
Personeelsgeleding 1. Simon Bakker (september 2020) (vice- voorzitter)  

       2. Charlena Kanhai, (september 2019)  
       3. Bianca Bosch (september 2020)  

 
We nodigen het bevoegd gezag (Ineke Smits) uit voor geselecteerde punten van de 
vergadering.  
 
 
Vergaderfrequentie. 
De MR vergadert minimaal zeven keer per jaar. De data van deze vergaderingen staan 
vermeld in de schoolkalender. De MR is bevoegd tot het inlassen van extra vergaderingen.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt 
gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de 
leden zich daartegen verzet. Ouders zijn dan ook van harte welkom om een vergadering bij te 
wonen. In het schooljaar 2021-2022 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Voor het bijwonen van een vergadering dient u zich aan te melden via een e-mail aan 
mr.ambyld@pcbosmallingerland.nl.  
 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. In het kader van de per 25 mei 2018 in 
werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden deze niet 
meer openbaar gemaakt. Zij zijn wel ter inzage beschikbaar voor personen met een 
gerechtvaardigd belang. Dit is mogelijk via de directeur. 
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3. Activiteiten MR  
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij voor u de activiteiten en onderwerpen die gedurende het 
schooljaar 2021-2022 aan de orde zijn geweest.  
De activiteiten en onderwerpen zijn zodanig gerangschikt dat zij aansluiten met de in 
hoofdstuk 2 genoemde bevoegdheden van de MR.  

 
3.1 Vergaderdata MR 2021-2022  
 
De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 op de volgende data vergaderd:  
• 7 september 2021 
• 12 oktober 2021 
• 30 november 2021  
• 8 februari 2022 
• 12 april 2022 
• 24 mei 2022  
• 21 juni 2022 
 
Van elke vergadering is een verslag opgesteld. De vergaderingen waren allen openbaar.  
 
3.2 Recht op informatie  
 
De MR heeft recht op informatie. Deze informatie wordt verkregen uit gesprekken 
tussen de voorzitter en de directeur, uit de informatie van het bestuur van PCBO en uit 
de bijdrage van de directeur tijdens het bijwonen van een MR vergadering.  
 
De verkregen informatie had betrekking op:  
• De besteding van de NPO-gelden 
• De formatie en inzet van stagiaires in schooljaar 2021-2022  
• Het schooljaarplan (waarbij didactisch handelen en de professionele cultuur de 
belangrijkste speerpunten zijn) 
• Er is informatie gevraagd en verkregen van de directeur over het werkverdelingsplan. 
Dit punt is vooral van belang voor de leerkrachten. De personeelsgeleding van de MR 
heeft instemmingsrecht in het plan dat komend schooljaar in werking moet treden. De 
directeur gaat hier samen met het team invulling aan geven.  
• Het pestbeleid  
• Invulling van de studiedagen 
• Aanschaf nieuwe lesmethoden (Engels, taal / spelling, technisch lezen) 
• Aanpassingen in het portfolio 
• Resultaten van de IEP eindtoets  
• De (NPO) begroting van It Ambyld  

 
3.3 Recht op overleg met bestuur/management  

 
Gedurende het schooljaar heeft de voorzitter regelmatig overleg gevoerd met de 
directeur. De overleggen vinden veelal voor het reguliere overleg van de MR plaats. Er 
worden geen verslagen gemaakt van deze gesprekken.  
 
 
 
 



3.4 Initiatiefrecht  
 
De MR heeft ten aanzien van het volgende punt gebruik gemaakt van het initiatiefrecht:  
• De MR heeft op verzoek van een personeelslid geïnformeerd naar de vrijstelling extra 
belastingheffing vervroegd uittreden personeel.   
• De MR heeft de cursus MR Start gevolgd en heeft naar aanleiding van deze cursus het 
initiatief genomen om een visie/missie te ontwikkelen. 
 
3.5 Adviesrecht  
 
Het adviesrecht is in het verslagjaar bij de onderstaande onderwerpen aan de orde 
gekomen:  
 
• Er zijn aanbevelingen gedaan voor het werkverdelingsplan 2021.  
• Er zijn aanbevelingen gedaan voor nieuwe COVID19 maatregelen (december 2021).  
• Er zijn aanbevelingen gedaan om de website van It Ambyld aan te passen. 
 
3.6 Instemmingsrecht  

 
Er is instemming verleent voor de volgende zaken:  
• De schoolgids 2021 – 2022.  
• Het schooljaarplan 2021 - 2022.  
• De formatie voor schooljaar 2021 – 2022.  
• Aanpassing in het schooltijdenbeleid (in de kleutergroepen / onderbouw). 
• Ouderbijdrage innen in twee termijnen. 
• Het veiligheidsplan. 
• Besteding budget voor begeleiding en ondersteuning startende leerkrachten. 

  



4. Ingekomen vragen ouders/verzorgers.  
 

Er zijn dit schooljaar vragen binnen gekomen over het pestbeleid / pestprotocol van It 
Ambyld. Het is voor ouders onduidelijk hoe er met pesten wordt omgegaan. Het huidige 
protocol is gedateerd en de inhoud van het protocol is niet bij alle teamleden bekend. Ook 
vanuit de audit vorig jaar is gebleken dat de sociaal-emotionele ontwikkeling beter op de 
kaart moet worden gezet. Er is toen geopperd om een methode voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling aan te schaffen. De directie geeft aan dat dit punt zeker de aandacht heeft, 
maar dat ze hierin de verbinding wil zoeken met de missie/visie van It Ambyld. Er moet een 
duidelijke keuze worden gemaakt: geeft het werken met de 7 gewoonten voldoende 
handvatten of is er meer nodig? Hier zal komend schooljaar meer duidelijkheid over moeten 
komen.  

 

5. Bijzondere gebeurtenissen  
 
Per 16 maart 2019 werd Nederland geconfronteerd met Covid-19, het coronavirus. Dit 
resulteerde in sluiting van de basisscholen in Nederland. Deze wereldwijde pandemie zorgde 
voor veel onrust, waar we tot op de dag van vandaag nog steeds mee te maken hebben, de 
1,5 meter maatschappij, waarbij handen wassen, afstand houden, social distancing tot het 
nieuwe normaal horen. Voor de MR was hierdoor voor het eerst de vergadering in hybride 
vorm (via teams). Ook in dit schooljaar 2020 – 2021 hebben we nog veelal te maken gehad 
met de gevolgen van dit coronavirus.  

 

6. Financiën MR  
Er is conform de WMR jaarlijks een budget beschikbaar voor de MR. Dit budget zit verweven 
in de begroting van It Ambyld en is niet als zodanig geoormerkt. Omdat er slechts in zeer 
geringe mate beroep op het budget wordt gedaan is er met de directeur overeengekomen 
dat het budget vooralsnog in de begroting van It Ambyld blijft zitten en dat de MR indien 
nodig, en mits redelijk en billijk, uit deze begroting kan putten. In het verslagjaar is er geen 
beroep gedaan op middelen uit de begroting. 


