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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Piet Bakkerschool in Sneek. Het 

afgelopen jaar is weer hard gewerkt op allerlei niveaus door verschillende betrokken partijen en 

individuen om het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Sneek en de Piet Bakkerschool in het 

bijzonder verder te ontwikkelen. Door intensief samen te werken en krachten te bundelen van directie, 

leerkrachten, ouders/verzorgers, MR, ouderraad en leerlingen is het streven om de potentie en 

kwaliteiten van de Piet Bakkerschool sterk naar voren te brengen en te ontplooien. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat dit aankomend jaar weer zal gaan lukken. 

 

In het jaarverslag staat vermeld welke onderwerpen besproken en behandeld zijn. Binnen de MR zijn 

nieuwe leden toegetreden, zowel in oudergeleding als ook in personeelsgeleding. We zijn dankbaar 

voor alle inzet en nuttige bijdrage van afgetreden leden en hebben er alle vertrouwen in om het werk 

in positieve zin te kunnen voortzetten. De MR wil graag een ieder de hand toe reiken wanneer daar 

behoefte toe is en kijken hoe kan worden bijgedragen aan verdere zinvolle ontplooiing van deze 

prachtige school, waar kinderen mogen zijn wie ze zijn en op eigen niveau worden uitgedaagd zich te 

ontwikkelen in ieder opzicht. Afgelopen jaar hebben meerdere mensen de MR weten te vinden met 

vragen en wij hopen dat dit ook komend schooljaar het geval zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Marieke J. Eldering 
Voorzitter MR 
september 2018 
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Taken van de MR 
 
Voor iedere school in Nederland is het verplicht om een MR in te stellen. Dit is vastgelegd in de wet 
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 
afvaardiging van het personeel en ouders.  
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies 
en instemming moeten 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,  
Formatieplan, schoolbudget 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. 
 
De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het 
onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering 
van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs 
en bij andere activiteiten. Ook neemt een lid van de MR zitting in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van de stichting SO Fryslân.  

Samenstelling 
 
De geleding van de MR bestaat uit personeelsleden en ouders. De directie of leden van het 
managementteam maken geen deel uit van de MR, maar nemen op verzoek van de MR wel deel aan 
onderdelen van de vergaderingen, bijvoorbeeld om extra informatie te geven. De omvang van de MR 
hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Piet Bakkerschool bestaat uit 6 leden, 
3 ouders en 3 personeelsleden. 
 
Oudergeleding: 
Marieke Eldering    (voorzitter)   (1e periode, september 2015) 
Sophia Cuperus                                       (1ste periode, oktober 2016) 
Friso van den Berg   (afgetreden in mei 2018) 
 
Personeelsgeleding: 
Saapke de Groot – Voolstra   (2e, periode, oktober 2013, sinds januari 2015 GMR) 
Hannie van der Werf                (afgetreden in maart 2018) 
Annemarie Bijma   (afgetreden in oktober 2017) 
Hilda van Rees    ( 1e periode, vanaf november 2017) 
Rianne Bosma    (1e periode, vanaf maart 2018) 
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Vergaderingen 
 

De MR van de Piet Bakkerschool kent in principe een zes-wekelijks vergaderschema. 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 veranderprojecten. Daarnaast zijn er 
gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming 
moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d. 
 
De notulen van de MR zijn voor alle ouders en personeelsleden beschikbaar en opvraagbaar via de MR-
leden. Ook hangen ze op het MR mededelingenbord in de centrale hal van de school. In het volgende 
hoofdstuk worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven. 

Onderwerpen Schooljaar 2017-2018 

Samenstelling MR 
In verband met het aftreden van verschillende leden hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de 
samenstelling en in de taakverdeling. In schooljaar 2017-2018 heeft er een vacature opengestaan 
binnen de oudergeleding, welke per november 2018 opgevuld zal worden door Idske de Vries.  

Communicatie naar ouders 
In het afgelopen schooljaar heeft de MR besproken hoe de school de communicatie naar ouders kan 

verbeteren. Ook in het kader van de AVG die is ingegaan in mei 2018.  

Schoolgids en activiteitenkalender 
De schoolgids is een uitwerking van het schoolbeleid en de MR heeft hierop instemmingsrecht. Ook 
dit jaar is de schoolgids onderwerp van gesprek geweest en heeft de MR ingestemd met de 
samenstelling en inhoud. 

Formatieplan 
Het formatieplan komt elk schooljaar weer terug op de agenda. In het formatieplan staan de plannen 
voor het komende jaar als het gaat om bezetting op de groepen (o.a. leerkrachten en 
onderwijsassistenten) en het daarbij behorende budget. Het formatieplan is door de MR besproken en 
goedgekeurd. 

Samenwerking directie 
Regelmatig heeft de voorzitter van de MR bilateraal overleg met de directie van de school. Naast 
algemene zaken wordt ook gesproken over beleid (ook bovenschools) en wordt door de directie 
gedeeld welke onderwerpen er aan zitten te komen. De samenwerking is goed en ook buiten de 
formele momenten weet de directie MR te vinden. De voorzitter van de MR is direct aanspreekpunt 
voor de directie. 

Website/nieuwsbrief 
Ook dit schooljaar heeft de MR weer bijdrages geleverd aan publicaties op de website en de 
nieuwsbrief.  

Personeel en taakbeleid 
Ook dit schooljaar zijn alle zaken m.b.t. personele wijzigingen in de MR besproken. De MR volgt dit 
kritisch. Hier wordt in principe altijd het formatieplan van de school bij betrokken.  
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Diversen 
In de MR zijn diverse andere onderwerpen besproken zoals scholing, uitleg begroting door Peter Faber, 
de website van de school, basismodel of overlegmodel, samenwerking met RENN 4, de  gezonde school 
en de ontwikkelingen in de regio wat betreft het speciaal onderwijs, huisvesting Wille! in basisgroep 
lokalen en de schoolband. 

Vooruitblik 2018-2019 
 

Naast de standaard onderwerpen welke elk jaar terugkomen zal de MR alle ontwikkelingen m.b.t. de 
uitwerking van het formatieplan, wijzigingen vanwege passend onderwijs en andere zaken die onze 
kinderen en het personeel aangaan kritisch volgen. Daarnaast blijven de zichtbaarheid van de MR en 
de communicatie hoog op de agenda staan. Op stichtingsniveau wordt op dit moment onderzoek 
gedaan naar een intensivering samenwerking / fusie met Renn4. Als school volgen we dit kritisch.  
 
 
Voor het volgende schooljaar heeft de MR het volgende vergaderschema: 

MR Donderdag 04-10-2018 20.00 

MR Donderdag 01-11-2018 20.00 

MR Donderdag 29-11-2018 20.00 

MR Donderdag 24-01-2019 20.00 

MR Donderdag 07-03-2019 20.00 

MR Donderdag 04-04-2019 20.00 

MR Donderdag 23-05-2019 20.00 

MR Donderdag 27-06-2019 20.00 

 
Indien gewenst kan de PMR een overleg inplannen met de directie als het gaat om onderwerpen die 
alleen het personeel aangaan.  


