
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018 

 
De OR heeft besloten geen jaarvergadering meer te organiseren vanwege te weinig belangstelling. 
De MR, die altijd aansloot bij deze vergadering, heeft hierin toegestemd. Hierdoor is er geen 
persoonlijke publicatie meer van het jaarverslag van de MR, maar alleen nog via de website/mail en 
vanaf dit schooljaar middels een koffieochtend. Het jaarverslag wordt naar alle ouders gemaild en 
vragen kunnen op de koffieochtend worden gesteld of per mail. 
 
Sinds vorig schooljaar neemt Wietse Dahmes het voorzitterschap voor zijn rekening en Anita van 
Rees is sinds februari verantwoordelijk voor het secretariaat.  
Wietse zit namens de ouders in de MR, het andere lid namens de ouders is Gossen Luidenga. 
Namens het team hebben Anita van Rees en Gert Jan Bijlsma zitting. 
In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zit Anita van Rees er namens het team, 
voor de ouders is er sinds september 2018 een vacature beschikbaar. Deze wordt in de nieuwsbrief, 
op de koffieochtend en tevens op de website van de school kenbaar gemaakt. 
In de  bijeenkomsten van de MR zijn de jaarlijks terugkomende zaken besproken zoals: 

- het schooljaarplan in schoolmonitor 

- de jaarkalender 

- het formatieplan 

- RI&E  ( risico inventarisatie en evaluatie) 
- jaarplan van het bestuur,  
- sociaal jaarverslag bestuur 
- integraal personeelsbeleidsplan bestuur 
 

Daarnaast zijn er dit jaar ook onderwerpen aan de orde gekomen als: 

• Staking door leerkrachten  
Het overgrote deel leerkrachten HHG hebben dit schooljaar 2 dagen gestaakt waardoor de 
school dicht was. Een groot deel van het personeel ging ook naar een bijeenkomst in 
Groningen.  
Ouders hebben over de stakingen steeds een brief ontvangen en tevens op de 2e stakingsdag 
een attentie om aandacht te vragen voor de actie. 
 

• Internetcapaciteit   
Door de toename van computers en tablets binnen de school was de bandbreedte van ons 
internet niet meer toereikend. De ADSL-aansluiting is vervangen door een zakelijk 
kabelverbinding van Ziggo. Hierdoor is de internetsnelheid significant omhoog gegaan. Op 
korte termijn is glasvezel niet mogelijk, dit is te duur. Zaak is om dit te blijven aankaarten bij 
de gemeente en hier in de politiek aandacht voor te blijven vragen. Is een eiland probleem 
maar in Midsland is het grootst. Ook het Schylger Jouw heeft grote problemen met snelheid.  
 

• Klimaatbeheersing 
Verwarming is en blijft een punt van aandacht op school. De verwarming werkt niet goed, 
sommige plekken zijn niet warm, andere ruimtes te heet. In weekenden en vakantie is het erg 
warm op school. Daarnaast is er sprake van veel gaten en kieren in het gebouw en daarmee 
veel tocht. Uit een uitgebreide nulmeting blijkt dat de exploitatie van het gebouw heel zwak 
is. Op gemeentelijk niveau is een breed onderzoek geweest naar de situatie van alle 
schoolgebouwen. Het verslag is inmiddels gepresenteerd en hieruit blijkt de duurzaamheid 
en bouwkundige situatie van onze school  zorgelijk is.  
 
 



• De verkeerssituatie (aandachtspunt vanuit ouder-enquête) 

Een MR lid en de LD hebben een hoorzitting met gemeenteraad in Midsland bijgewoond op en dit 
punt ingebracht.  
De LD heeft ook namens de MR contact gehad met gemeente over de verkeerssituatie met het 
voorstel voor een verharde en verhoogde stoep en heeft ook gewezen op het gebrek verlichting en 
de parkeersituatie rond de school.  
Er blijkt een deskundige te zijn die gespecialiseerd is op het gebied van verkeersgedrag, deskundige 
veiligheidssituatie (gedrag en infrastructuur) bij VVN. De gemeente heeft een onderzoek laten doen 
bij deze instantie naar de verkeerssituatie in Midsland, waarin onze school ook in is meegenomen. 
Aankomend schooljaar gaat de MR hier mee verder. Feit is dat bij de school 2x bijna een 
verkeersongeluk heeft plaatsgevonden, waarbij leerlingen betrokken waren hetgeen de MR zeer 
zorgelijk vindt.  
 

• Next Level 
Next Level staat vaak op de agenda en wordt met veel interesse gevolgd door de MR. Next Level 
vertaalt zich in onze school o.a. in de vorm van IPC en de beleeftuin. De haalbaarheid en het 
draagvlak van een beleeftuin op school is een onderwerp van discussie zowel bij ouders als bij team 
en hierover wordt volgend schooljaar een keuze gemaakt. 
 

• Formatie en personeel 
De MR heeft bij de invulling van de vacature van de groepsleerkracht alsmede op school zijn rol 
gehad in de sollicitatiecommissie. Ook zijn zij door de DB geïnformeerd over de benoeming van 
een nieuwe LD voor onze school en de personele invulling van de formatie m.b.t. volgend 
schooljaar. 
 

• Zichtbaarheid MR in school voor ouders 
De MR wil meer zichtbaar zijn op school en voor ouders. Om die reden worden er aankomend 
schooljaar koffieochtenden georganiseerd, waar ouders met de LD en de MR in gesprek kunnen 
gaan. Ook zal in de nieuwsbrieven worden benadrukt dat de MR vergaderingen openbaar zijn en 
dat ouders deze altijd mogen bijwonen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Oudergeleding MR 
Wietse Dahmes 
Gossen Luidenga 
 

Leerkrachtgeleding MR 
Gert jan Bijlsma 
Anita van Rees 

 

 

 


