
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2018-2019 
 
In schooljaar 2018-2019 zijn er geen wisselingen geweest in de samenstelling van de MR van 
‘t Hunnighouwersgat. Van de oudergeleding zitten Gossen Luidenga en Wietse Dahmes 
(voorzitter) in de MR, van de schoolgeleding hebben Gert-Jan Bijlsma en Anita van Rees 
(secretaris) ook dit jaar weer plaats genomen. 
In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zit Anita van Rees er namens het 
team, voor de ouders is er sinds september 2018 een vacature beschikbaar. Vanaf schooljaar 
2019-2020 is ook deze vacature ingevuld en heeft Esther Ronner plaatsgenomen namens de 
ouders in de GMR. 
Afgelopen jaar hebben er 4 vergadering plaats gevonden (December, Februari, Maart en 
Mei. 
 
In de bijeenkomsten van de MR zijn de jaarlijks terugkomende zaken besproken zoals: 

- Het schooljaarplan in schoolmonitor 

- Schoolbegroting 

- De jaarkalender 

- Het formatieplan 

- Het School ondersteuningsplan 

- RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) 
- Jaarplan van het bestuur,  
- Sociaal jaarverslag bestuur 
- Integraal personeelsbeleidsplan bestuur 

 

Tijdens de eerste vergadering is structureel vastgelegd in welke maanden (vergaderingen) 

welke beleidstukken besproken worden. 

 

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

 

• Staking door leerkrachten  
Er is meerdere keren door de leerkrachten gestaakt. De school heeft ouders hierover 
zo vroeg mogelijk geïnformeerd en kenbaar gemaakt wat de beweegredenen zijn om 
te gaan staken. 
 

• Koffieochtenden   
Afgelopen jaar is tijdens een MR vergadering de zichtbaarheid van de MR naar ouders 
toe besproken. Hoe kan de MR meer zichtbaar worden en kunnen we ouders meer 
betrekken bij de bestuurlijke zaken van de school? Hierop is de MR begonnen met het 
organiseren van een koffieochtend om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. 
Vanwege de goede aanloop is besloten om door te gaan met het organiseren van 
koffieochtenden om het succes en bereikbaarheid van de MR te vergroten. 
 

• Besteding van tussen schoolse opvang gelden 
Vraag over de besteding van de TSO gelden. Hierover is uitleg gegeven dat deze 
gelden geoormerkt zijn en een doel moeten hebben ten gunste van leerlingen die er 



gebruik van hebben gemaakt. Dus in dit geval groep 3-8. Daarom is groep 3- 8 
woensdag 15 mei op schoolreis geweest van deze gelden. 
Een ouder gaf de veelheid van activiteiten in periode tot de herfst aan. Deels ook 
door IPC. 
 

• De verkeerssituatie/verkeersveiligheid (aandachtspunt vanuit ouderenquête) 

In januari 2019 heeft de directie een gesprek met alle instanties over 

verkeersveiligheid over buslus, parkeren en veiligheid. Zij heeft aangegeven dat zij 

ook dan de verkeersveiligheid van de Zuid Midslandweg wil bespreken.  

Percentage van ouders die de enquête hadden ingevuld was 51%. 

De directie 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.  
Blij met de 2 overleggen die zijn geweest. Directie en twee ouders van het HHG zijn 

hierbij als vertegenwoordiging aanwezig geweest. De opties die uit de school enquête 

met ouders zijn gekomen zijn doorgegeven aan de gemeente.                                                                                

Samen met de gemeente Coop, politie, Vo. Po,  Prokino, Arriva. De buurt wordt 

volgende keer ook uitgenodigd. 

Autoluw te maken Zuid Midslandweg, een stoep aanleggen, plek voor stallen fietsen 

en wachtende ouders. Dit alles om de verkeersveiligheid rondom de scholen en PSZ 

en Opvang te vergroten.                                                                                                                                         

De verschillende opties worden nader bekeken en onderzocht.  

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. 
Er zijn 2 studiedagen geweest. 1 next Level dag aan de wal met alle deelnemende 

scholen en 1 voor het OPOT over 21 st Century Skills. Studiedagen waren inspirerend 

voor team. 

IPC leeft heel erg bij leerkrachten en ouders en is onderdeel van Next Level en 

moeten meer uitgedragen worden naar buiten toe. 

 Nieuwe Next Level folder voor alle OPOT scholen is uitgedeeld aan alle ouders en 
beschikbaar voor nieuwe ouders/geïnteresseerden.  



 In Schoolplan 2019-2023 worden de visie en missie in studiedag doorgenomen en 
aanzet gedaan voor aanpassingen hieraan.  

 Ook de pijlers van Next Level voor de komende periode worden hierin weggezet. 
 

• Toekomstbestendig onderwijs 
 
Er is door een extern bureau in opdracht van de gemeente Terschelling een onderzoek 
gedaan naar toekomstbestendig onderwijs Terschelling. Voorafgaand aan dit 
onderzoek is er een eilandakkoord afgesloten waarin er 3 informatieochtenden zijn 
georganiseerd door de gemeenteraad om te luisteren naar de stakeholders waarvoor 
de leden van de MR ook zijn uitgenodigd en aanwezig zijn geweest.  
Uiteindelijk is er een advies gegeven door dit bureau aan de gemeente en zal de 
gemeente dit verder moeten oppakken. 

 

• Vakantie en verlof regeling 
 

Met betrekking tot de vakantie en verlofrekening zijn heldere afspraken gemaakt. 
Deze zijn terug te vinden op de website van de school. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
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