
Jaarverslag 2016/2017 

Medezeggenschapsraad PCBO De Ploeg 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van PCBO De Ploeg. Het afgelopen jaar heeft de MR over 
verschillende thema’s vergaderd, zoals: het PCBO beleid, de formatie, passend onderwijs, nieuwe 
lesmethodes, het onderhoud van het schoolgebouw en we zijn gestart met het traject voor het 
eventueel invoeren van het 5-gelijke-dagenmodel. U kunt dit alles lezen in dit jaarverslag. 
 
Halverwege het schooljaar hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de 
MR. De voorzitter van de MR, Nienke van Hensbergen is vanwege verhuizing gestopt. Johan Frisart 
heeft het voorzitterschap op zich genomen. Rianne van den Berg Jeths- van Ommen heeft het 
secretariaat overgenomen. 
 
Namens de MR van PCBO De Ploeg, 
Johan Frisart 
 

Samenstelling van de medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestond in het seizoen 2015/2016 uit zes leden, drie ouders 
en drie leerkrachten. In het afgelopen schooljaar zijn zij 4 keer bij elkaar geweest in deze formatie. 
 

Oudergeleding:    Personeelsgeleding: 
Sabien Madna    Ans Baars  
Johan Frisart (secretaris/ voorzitter)  Rianne van den Berg Jeths- van Ommen (secretaris) 
Nienke van Hensbergen (voorzitter) José de Vries 
  

Instemmings- en adviesaanvragen 

Instemmingsaanvragen 
De MR heeft de volgende instemmingsaanvragen behandeld. Met sommige aanvragen heeft de 
gehele MR ingestemd, met andere een deelgeleding: 

> het jaarplan 2016-2017; 
> de formatie voor 2017/2018 (personeelsgeleding); 
> de inhoud van de schoolgids voor 2017/2018 (oudergeleding). 

 

Adviesaanvragen 
> De MR heeft positief geadviseerd over de vakantieregeling en jaarplanning voor 2017/2018. 

 

Initiatiefrecht 
De MR heeft het recht om op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de directie 
te brengen.  
 

Overige onderwerpen 
De MR is door de directie geïnformeerd over onder meer de volgende onderwerpen: 

> Het PCBO beleid, samenwerking in de wijk krijgt steeds meer vorm. Zo wordt er voor komend 
jaar een ICT-er aangesteld voor meerdere PCBO locaties in de wijk. 

> Het onderhoud aan het schoolgebouw en het speelplein; 



> Op pijl houden Ouderbetrokkenheid i.v.m. certificering; 
> Aanschaf nieuwe lesmethodes; 
> De open dagen en overige activiteiten om De Ploeg te profileren; 
> Passend onderwijs. 
> Inspectiebezoek die positief is verlopen. 

 

Communicatie 
Bij de instelling van de nieuwe leden van de MR heeft de raad ervoor gekozen een actieve rol 
te vervullen in het beleid van de school. Daarbij is tijdige en volledige informatie essentieel. 
De MR heeft een goed en open contact onderhouden met directie, OR, GMR en de achterban. 
 

Contact tussen MR en directie 
De leden van de MR hebben regelmatig contact met de directie, ook buiten de vergaderingen. 
Hierdoor is het mogelijk elkaar goed te blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen. 
 

Contact tussen MR en GMR 
Nienke van Hensbergen heeft in het seizoen 2016/2017 zitting genomen in de GMR, zodoende heeft 
zij de informatiestroom richting de MR verzorgd. Zij heeft zich halverwege het schooljaar 
teruggetrokken van deze functie. Wij wachten nog op de toewijzing van een contactpersoon bij de 
GMR. In de tussentijd worden wij per mail op de hoogte gehouden. 
 

Contact tussen MR en OR 
Door wisselingen binnen de MR en de OR is er in het seizoen 2016/2017 minimaal contact geweest 
tussen de MR en de OR. Dit is een aandachtspunt dat is opgepakt voor het seizoen 2017/2018, 
waarin de MR en de OR meer gaan samenwerken. 
 

Contact tussen MR en achterban 
De MR heeft het afgelopen schooljaar zijn achterban op verschillende manieren geïnformeerd, 
zoals: 

> De  digitale nieuwsbrief; 
> Besluitenlijst (te verkrijgen via de secretaris). 
> Direct contact met de oudergeleding via e-mail of persoonlijk 
> Het gebruik van social-media. 

 

Contact 
Heeft u vragen, of wilt u notulen van een vergadering inzien, stuur dan een mail naar 
mrploeg@pcboapeldoorn.nl. 
Kijk voor meer informatie over de MR en de GMR op de website: 
http://www.ploeg.pcboapeldoorn.nl en klik op de button OR/(G)MR. 
 

Vooruitblik 
De MR zal regelmatig evalueren hoe alle vernieuwingen in de praktijk uitwerken. 
Heeft u, of hebben uw kinderen, hierover suggesties ter verbetering, of bent u juist tevreden 
met de huidige schooltijden en onderwijsaanpak, laat het ons weten! De MR kunt u altijd 
persoonlijk aanspreken, aanschuiven bij een vergadering of bereiken via de mail of DigiDuif. 
 
De medezeggenschapsraad 


