
Jaarverslag M.R schooljaar 2018-2019 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad ( M.R) van de Zevenster. 

Het verslag is een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van het schooljaar 2018-

2019. 

In dit schooljaar heeft de M.R 7 x vergaderd. 

 

De samenstelling van de M.R bestaat uit de volgende leden 

Mirjam Schnieders ( teamlid v.s.o) voorzitter 

Suzanne van Eijck ( teamlid s.o) secretaris 

Janet Schonewille ( teamlid v.s.o) 

Henry van Essen ( ouder) 

Marcel Sieperda ( ouder) 

Ranchi Muller ( ouder) 

Vanuit de directie is Martijn van Iersel aanwezig. Indien wenselijk de gehele vergadering en 

anders is hij  gedeeltelijk aanwezig tijdens de vergadering. 

Na de zomervakantie is Ranchi Muller de vervanger geworden van Wouter van de Meer. 

 

De M.R van de Zevenster is een gelijkwaardige en kritische partner van de directie, met als 

doel de belangen van de leerlingen , ouders / verzorgers en personeel op betrokken en kundige 

wijze te behartigen. 

De M.R geeft instemming of advies aan de directie. 
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat beschreven bij welke besluiten 

het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt. Meer informatie hierover kunt u vinden 

op www.infowms.nl. 
 

De M.R communiceert en handelt vanuit wederzijds respect. 

De M.R communiceert en handelt transparant met de achterban. 

 

De M.R is goed voorbereid , goed ingelezen en stelt zich pro-actief op. De M.R is zich bewust 

van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 

Leerlingenaantal: 

Bij de teldatum van 1 oktober 2018 is het leerlingenaantal 115. Dit is gelijk gebleven aan het 

aantal leerlingen van het vorige schooljaar. 

 

Jaarplan van de Zevenster: 

Hierin staan de doelen waaraan we gaan werken het komend schooljaar en worden 

geëvalueerd aan het eind van het jaar. 

De M.R heeft dit jaarplan goed gekeurd en instemming verleend. 

 

Schoolgids: 

De Zevenster heeft een schoolgids. In deze schoolgids staat informatie voor ouder/verzorgers 

over het komend schooljaar. De schoolgids is te vinden op de website van de Zevenster. 

Het bestuur en de M.R hebben de schoolgids voor het komende jaar goed gekeurd. 

 

Schoolbegroting:  

In de schoolbegroting staat het overzicht van de financiën op schoolniveau met betrekking tot 

de formatie en materiële instandhouding, waaronder werkgroepen, kookgeld en groepsgeld 

etc. 

http://www.infowms.nl/


Passend onderwijs: 

De Zevenster heeft te maken met twee samenwerkingsverbanden: 

samenwerkingsverband primair onderwijs  Lelystad – Dronten ( Swv-po) voor de so afdeling 

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ( Swv-vo) Lelystad voor de vso afdeling. 

Vanuit de Zevenster zit Nicole van Eijck in de Ondersteuningsplanraad (Opr) van het Swv-po. 

En Jeanne Steegs en Wouter van de Meer ( ouder) in de Ondersteuningsplanraad voor het 

Swv-vo. Wouter van de Meer heeft aangegeven te gaan stoppen met de werkzaamheden voor 

de OPR. Hij zal na de zomervakantie van 2019 opgevolgd gaan worden door Ranchi Muller. 

 

Schoolondersteuningsprofiel: 

De M.R heeft advies gegeven aan de directie over het schoolondersteuningsprofiel. 

 

Werkverdelingsplan: 

In dit plan neemt het team besluiten over : 

- verdeling van de te geven lessen/ groepen over de leraren 

- verhouding tussen lesgevende taken en overige taken 

- tijd voor- en nawerk 

- welke taken het team doet ( binnen gestelde kaders) 

- tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel 

- pauzes 

- aanwezigheid op school 

- besteding van de werkdrukmiddelen 

 

De M.R heeft haar instemming verleend aan  het werkverdelingsplan voor 2019-2020. 

De  PMR toetst of de procedure tot het vaststellen van het plan goed is doorlopen en of het 

plan draagvlak geniet binnen het team. De PMR heeft met het werkverdelingsplan 

instemming verleend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Schnieders, voorzitter M.R 

 

 

 

 

 

 

 

 


