Verslag Medezeggenschapsraad Schoolvereniging Wolters
schooljaar 2019-2020 (versie 2)
Op basis van de Wet Medezeggenschapsraad heeft Schoolvereniging Wolters
een Medezeggenschapsraad (MR). Gedurende het schooljaar 2019-2020
bestond de Medezeggenschapsraad uit de volgende leden:
1. Vertegenwoordigers namens het personeel:
 Kristel Vertsteegh
 Steffie van den Bosch
 Kaat Blaisse
2. Vertegenwoordigers namens de ouders:
 Maroesja Boorsma
 Patrick Neuerburg
 Philip Kröner (vz)
De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te
bespreken en aan de orde te stellen en heeft hiertoe een initiatief bevoegdheid.
Daarnaast heeft zij instemmings- en adviesbevoegdheid voor bepaalde in het
Medezeggenschapsreglement neergelegde onderwerpen.
De MR heeft over het schooljaar 2019-2020 vier keer vergaderd met het bestuur
van Wolters en heeft regelmatige afstemming / overleg plaats gevonden met
leden van het bestuur. Daarnaast heeft de MR zelf diverse keren vergaderd en is
regelmatig informeel overleg gevoerd omtrent onder andere de in dit verslag
genoemde aangelegenheden. In verband met de Corona-maatregelen heeft
zowel het overleg met het bestuur als het interne overleg een aantal keer
plaatsgevonden middels online video vergaderen; een unicum in de geschiedenis
van de MR.
De samenwerking tussen de MR en het bestuur was goed. Bij een aantal
adviestrajecten was de tijdsdruk hoog en waren de mogelijkheden tot interactie
tevens beperkt door de van kracht zijnde Coronamaatregelen.
MR en bestuur hebben de situatie gezamenlijk geëvalueerd en vastgesteld dat
het voor de samenwerking van belang is om beschikbare informatie tijdig te
(blijven) bespreken bij instemmings- en adviestrajecten, uiteraard om met
inachtneming van ieders eigenstandige rol en verantwoordelijkheden. MR en
bestuur hebben afgesproken om de voorbespreking in de toekomst zo veel
mogelijk te gebruiken.
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De MR heeft het afgelopen jaar twee verzoeken tot instemming behandeld. Het
betreft de volgende punten:
1) Het Plan van Aanpak voor heropening van de school per 11 mei 2020 na
de sluiting i.v.m. de Corona maatregelen
2) Het plan van aanpak voor de volledige heropening van Schoolvereniging
Wolters per 8 juni 2020
De MR heeft met meerderheid van stemmen ingestemd met het eerste punt en
unaniem ingestemd met het 2e punt.
Daarnaast heeft de personeelsgeleding een verzoek tot instemming behandeld
met betrekking tot de functieprofielen van de directeur en adjunct-directeur
conform de CAO Primair Onderwijs. De PGMR heeft hiermee ingestemd.
De MR heeft het afgelopen jaar advies uitgebracht over de volgende punten:
1) Het schoolplan
2) Het functieprofiel voor de penningmeester van het Bestuur
3) Het functieprofiel voor de directeur van de school
4) De aanstelling van de nieuwe directeur van de school
5) De kandidaat voor de functie van penningmeester van het Bestuur
6) Het Plan van Aanpak voor heropening van de school na de sluiting i.v.m.
de Corona maatregelen
De zaken die zijn besproken met betrekking tot de adviezen 4 en 5 zijn
vertrouwelijk conform artikel 13.9.1 van het Medezeggenschapsreglement,
aangezien hier over individuele personen is gesproken.
Bij de advies 6 is een deel van het advies alleen door de oudergeleding van de
MR uitgebracht.
De MR heeft gedurende het schooljaar 2019-2020 vele onderwerpen besproken
met het bestuur van Wolters. De belangrijkste onderwerpen zijn in willekeurige
volgorde:
 Personele bezetting / opvolging / vakleerkrachten
 Begeleiding van het team n.a.v. het vertrek van mevrouw Van der
Spek
 Jaarlijkse kwaliteitsmeting door het bestuur
 Inwerkperiode penningmeester van het bestuur
 Thuisonderwijs tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de school
 Aanpassing Medenzeggenschapsreglement
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Vier leden van de MR hebben een rol vervuld tijdens de sollicitatieprocedure van
de nieuwe directeur. Eén lid had zitting in de Begeleiding Advies Commissie
(BAC). Drie leden hadden zitting in de Sollicitatie Advies Commissie (SAC).
Conform het actuele opvolgingsschema nemen Kristel Versteeg en Philip Kröner
aan het eind van het schooljaar afscheid als lid van de MR.
Het personeel heeft Thomas Dickhoff gekozen als nieuw lid van de
personeelsgeleding van de MR.
In de periode van 20 t/m 26 mei 2020 hebben de verkiezingen plaats gevonden
voor de vacante positie in de oudergeleding van de MR. De uitslag is als volgt:
1) Mikail Suslu (35,2%)
2) Roald Tichelaar (31,7%)
3) Marcel Nagel (22,5%)
4) Petra van Oosten (10,6%)
Dat betekent dat Mikail Suslu is verkozen om de komende 3 jaar zitting te nemen
in de oudergeleding van de MR. Dit gaat in met aanvang van het nieuwe
schooljaar (effectief per 1 augustus 2020).
Mocht, in de periode tot aan de eerstvolgende verkiezingen, een lid van de MRoudergelding om de een of andere reden de termijn van 3 jaar niet kunnen
afmaken, dan zullen de overige kandidaten in volgorde van de verkiezingsuitslag
worden gevraagd of zijn het resterende deel van de termijn de vrijkomende
positie willen innemen.
Het actuele opvolgingsschema is bijgevoegd bij dit verslag.
De MR heeft er het volste vertrouwen in dat in de vernieuwde samenstelling ook
volgend jaar de samenwerking met het bestuur van Wolters op constructieve
wijze zal verlopen.
Den Haag, 16 juli 2020
Philip Kröner, voorzitter MR 2019-2020

Roulatieschema leden van de medezeggenschapsraad van Schoolvereniging Wolters
Schooljaren
2020-2021 2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

Personeelsgeleding
Lid 1
Lid 2
Lid 3
Oudergeleding
Lid 1
Lid 2
Lid 3

= 2 opvolgende zittingstermijnen van 3 jaar
Samenstelling per 1-08-2020
Naam

Laatste jaar huidige
termijn

Termijn

Herkiesbaar

Personeelsgeleding
Lid 1
Lid 2
Lid 3

Kaat Blaisse
Steffie van den Bosch
Thomas Dickhoff

2021-2022
2020-2021
2022-2023

1e termijn
1e termijn
1e termijn

ja
ja
ja

Oudergeleding
Lid 1
Lid 2
Lid 3

Patrick Neuerburg
Maroesja Boorsma
Mikail Suslu

2021-2022
2020-2021
2022-2023

1e termijn
1e termijn
1e termijn

ja
ja
ja

2029-2030

2030-2031

2031-2032

