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Inleiding 

Dit verslag is een overzicht van de activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) van de 

Montessorischool Buiten Wittevrouwen in het schooljaar 2017-2018. 

 

Rechten van de MR 

Hoe zat het ook al weer? De MR is een middel voor personeelsleden en ouders van een 

school om zeggenschap te hebben over het beleid en de organisatie van die school. Bij 

beleidsbeslissingen moet de schoolleiding eerst overleggen met de MR. De raad bestaat uit 

een personeelsgeleding en een oudergeleding, die beide hun achterban 

vertegenwoordigen. De mate van zeggenschap verschilt per onderwerp en soms ook per 

geleding.  

 

• Adviesrecht: de MR mag advies uitbrengen over allerlei beleidsbeslissingen die genomen 

moeten worden. De schoolleiding moet serieus op dit advies reageren, maar hoeft het 

advies niet over te nemen. Voorbeelden van onderwerpen met adviesrecht zijn: 

besteding van financiële middelen en toelating/verwijdering van leerlingen;  

• Instemmingsrecht: voor sommige beslissingen heeft de schoolleiding de instemming 

nodig van de MR. Hierbij kunt u denken aan de formatie, het schoolplan en de 

schoolgids; 

• Initiatiefrecht: de MR heeft ook het recht om eigen onderwerpen op de agenda te 

zetten, bijvoorbeeld afkomstig van de eigen achterban.  

 

Samenstelling 
De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Alle leden nemen zitting voor een 
periode van drie jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. De ouders worden in de raad 
gekozen via verkiezingen waarbij alle ouders stemrecht hebben.  
 
Aan het eind van het schooljaar bestond de MR uit: 
 
Edwin van Anraad (voorzitter, oudergeleding) 
Marjan Rinsma (oudergeleding) 
Nicole Maarse (oudergeleding) 
Joëlle Rennen (teamgeleding) 
Loes Thomas (teamgeleding) 
Thijs Kok (teamgeleding) 
 
Anoek van der Leest nam afgelopen jaar afscheid van de MR. Haar plaats werd opgevuld 
door Marjan Rinsma. Hiervoor waren geen verkiezingen nodig aangezien zij de enige 
kandidaat was. De eerste termijn van Edwin van Anraad liep af en Nicole Maarse verliet na 
het schooljaar de MR in verband met verhuizing. Inmiddels zijn er verkiezingen geweest 
waarbij Edwin herkozen is en Michael Peters gekozen is als MR-lid, in de functie van 
secretaris.  
 



 

GMR 

De Montessorischool Buiten Wittevrouwen valt onder de Katholieke Scholenstichting 
Utrecht (KSU). Beleid dat door de KSU wordt opgesteld geldt voor alle scholen die bij de KSU 
horen en wordt besproken en getoetst door de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Ook de GMR heeft zowel een oudergeleding als een 
personeelsgeleding. Niet iedere school die is aangesloten bij de KSU heeft een afgevaardigde 
in de GMR. In 2017-2018 had er wel een ouder van onze school zitting in de GMR, namelijk 
Gregor Lohman.  
 
Vergaderingen & overleg 

In 2017-2018 heeft de MR zes keer vergaderd. De MR kiest ervoor om de schoolleider in 
principe bij alle vergaderingen uit te nodigen. Dit om goed geïnformeerd te kunnen 
vergaderen en om snel stappen te kunnen nemen. De afgelopen jaren is een lijn van 
kritische medezeggenschap, gecombineerd met goed en constructief overleg met de 
schoolleiding ontstaan. In de huidige situatie werpt dit vruchten af. We willen deze lijn dan 
ook graag de komende jaren voortzetten. 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen worden de MR-leden en de schoolleider door de 
secretaris verzocht om agendapunten aan te leveren. Het is inmiddels gebruik dat de MR bij 
aanvang van het schooljaar op initiatief van de oudergeleding een aantal speerpunten 
vaststelt, die gedurende het schooljaar behandeld zullen worden. Twee weken vooraf aan 
een vergadering wordt de agenda vastgesteld. Alle vergaderingen zijn openbaar, op enkele 
vertrouwelijke punten na.  
 
Behalve informele ruggenspraak bij ouders en overleg met de schoolleiding heeft de MR 
goede banden met de Oudercommissie (OC). Het afgelopen jaar heeft de voorzitter van de 
OC een vergadering bijgewoond.  Waar nodig is met de diverse werkgroepen van de school 
overlegd (het afgelopen jaar was dit het geval op het gebied van duurzaamheid).  
 
Het schooljaar is afgesloten met een etentje met beide schoolleiders en nieuwe en oude 
leden van de MR.  
 

Besproken punten 

Naast de eigen speerpunten vanuit de MR hebben we onder andere de volgende 
punten besproken: 
 
• De MR heeft in het begin van het jaar het jaarplan vastgesteld, waarin het 

onderwijskundige beleid dan wel de uitwerking daarvan is vastgelegd (methoden, 

Montessori-identiteit etc.); 

• het cultuurbeleid; 

• de ouderbijdrage;  

• kosmisch onderwijs (Da Vinci 2.0); 

• de MR heeft ingestemd met het formatieplan voor 2016-2017;  

• de MR heeft ingestemd met de jaarplanner en het vakantierooster;  

• de MR heeft ingestemd met de schoolgids 2018-2019; 

 
 
 



 

• speerpunten (onder andere): 

• Duurzaamheid 

Eerder kon u hier al lezen dat de MR zich inzet voor verduurzaming van de school. 

Met de schoolleiding, het team en de ouders is hieraan hard gewerkt. Concreet is nu 

een stap gemaakt met vergroening van de locatie schoolplein, waar voorzichtig 

begonnen is met twee kleine plantvakken tegen de gevel aan. Dit is nog een test; het 

is even afwachten of en hoe deze plantvakken bestand zijn tegen de ongenode 

bezoekers van het schoolplein – het is immers zo goed als vrij toegankelijk; 

 

Verder staat inmiddels vast dat er een plastic afvaldag komt. Deze dag is bedoeld om 

onze kinderen bewust te maken van de hoeveelheid afval die zij produceren en hoe 

daarmee het beste om te gaan. Het idee is geboren in een MR-vergadering en MR-lid 

van de teamgeleding Thijs Kok heeft dit verder uitgewerkt. In de eerste helft van het 

nieuwe schooljaar zal deze dag plaatsvinden; 

• ICT 

Het onderwerp ICT in de school heeft jaren op de agenda gestaan. De MR heeft dit al 

die tijd met een kritisch-positieve houding gevolgd. Inmiddels is de infrastructuur op 

orde, werkt de apparatuur in de klas (digiborden en PC’s) en heeft iedere klas vanaf 

groep 3 ten minste zes Chromebooks ter beschikking.  We begrijpen goed dat de 

wereld van de ICT maar blijft ontwikkelen. Maar voorlopig is dit op onze school zeker 

geen punt van zorg meer! 

 

Tenslotte 

We willen de lijn van kritische medezeggenschap, gecombineerd met goed en constuctief 

overleg met de schoolleiding de komende jaren graag voortzetten. Naar ons idee zijn zowel 

het team als de ouders hiermee het meest gediend.   

 

Een belangrijke factor is het bepalen van speerpunten. De MR stelt zelf bij aanvang van een 

schooljaar vast welke zaken dat jaar de nodige aandacht verdienen – naast de zaken 

waarover we ons móéten uitspreken op grond van ons reglement. Input van ouders is 

daarvoor van groot belang.  

 

De medezeggenschapsraad 

 

In de MR zitten:  

Ouders: Edwin van Anraad (voorzitter), Michael Peters (secretaris) Marjan Rinsema,  

Leerkrachten: Joëlle Rennen, Loes Thomas, Thijs Kok 

 

 

 

 

 


