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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Theo Thijssenschool over het 

schooljaar 2015-2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Medezeggenschapsraden zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een verslag uit te brengen. Het 

voornaamste doel van het jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de wijze waarop de 

Medezeggenschapsraad in het voorgaande jaar functioneerde. Daarnaast kan het jaarverslag een 

goed middel zijn om de achterban beter bij het MR-werk te betrekken. Dit laatste vindt de MR van de

Theo Thijssenschool van groot belang. Met dit jaarverslag richt de MR zich dan ook met name tot de 

achterban: voor de lerarengeleding zijn dat de collega’s en voor de oudergeleding zijn dat de ouders. 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschapsraden 

(WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR 

overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en 

vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, veiligheid op school en de inzet en raadpleging van 

ouders in het onderwijs. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven; instemming 

betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van

de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, het formatieplan en regels op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een 

klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

In het voorjaar van 2016 heeft de MR een nieuwsbrief geschreven voor ouders, met informatie over 

de samenstelling van de MR en de activiteiten van de medezeggenschapsraad. Zie voor de 

nieuwsbrief: http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/pdf/MR/maart2016.pdf



4

Samenstelling MR schooljaar 2015-2016

De MR van de Theo Thijssenschool bestaat uit vijf leerkrachten en vijf ouders. De directie maakt geen

onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel (deels) deel aan de vergaderingen. De MR was 

in schooljaar 2015-2016 als volgt samengesteld. 

Lerarengeleding

Naam Groep Functie in de MR

Jan Willem Malda groep 7/8

Femke Mastenbroek tijdens 

zwangerschapsverlof vervangen 

door Sandra Barendrecht

Intern Begeleider

Gerda Pool groep 5/6

Chris Roos groep 1/2

Mirjam Titulaer groep 3/4 lid van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR)

Oudergeleding

Naam Functie in de MR Zitting in de MR sinds

Mark Aardenburg 2013-2014

Chantal van Binsbergen voorzitter en lid van de GMR 2010-2011

Simone Crok secretaris 2015-2016; lid sinds begin 

schooljaar

Yra van Dijk 2012-2013; eind schooljaar 

afscheid genomen van de MR

Rogier Visser vice-voorzitter 2007-2008

In het schooljaar 2015-2016 hebben twee MR-leden de basiscursus ‘medezeggenschap’ gevolgd, 

aangeboden door het schoolbestuur. Daarnaast hebben twee MR-leden de (G)MR cursus Financiën 

van het schoolbestuur gevolgd. Ook waren enkele leden van de MR aanwezig bij een bijeenkomst 

van het schoolbestuur over het bevorderen van ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs. 

Vergaderingen 

De MR van de Theo Thijssenschool vergadert meestal om de zes weken op dinsdagavond. In 

schooljaar 2015-2016 vonden acht vergaderingen plaats. De vergaderingen van de MR zijn openbaar 

en toehoorders kunnen zich vooraf aanmelden om een vergadering bij te wonen. De agenda staat 

voor de vergadering op de website van school en de notulen van de vergadering zijn na vaststelling 

ook op de site te vinden. 

Op de agenda staat altijd een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met 

actuele ontwikkelingen op school, besluiten uit de GMR – de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad met vertegenwoordigers van scholen die onder het schoolbestuur OOadA 

vallen – en lopende verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar verschillende  
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onderwerpen besproken waarvoor de MR haar formele instemming moest geven, zoals de formatie, 

het vakantierooster, het jaarverslag, het schoolplan en de wijziging van de schoolgids. 

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen beschreven die in de MR-vergaderingen aan de 

orde kwamen in schooljaar 2015-2016.  

Activiteiten en resultaten MR in schooljaar 2015-2016

Wijziging van de Schoolgids: onderwijsvernieuwing

Het schooljaar 2015-2016 was een bewogen jaar voor de Theo Thijssenschool en zo ook voor de MR. 

Onze nieuwe directeur Francesca Hand maakte dit jaar een voortvarende start op school. Dit bracht 

voor de MR de nodige dynamiek met zich mee, omdat er veel veranderingen in gang zijn gezet. Het 

belangrijkste onderwerp waar de MR zich dit schooljaar mee bezighield, was het besluit van de 

directie om het onderwijs te vernieuwen en over te gaan van heterogene naar homogene groepen. 

Aan het begin van het schooljaar was duidelijk dat de visie van de Theo Thijssenschool nog niet 

geheel helder was. Vervolgens is door de directie besloten om kritisch te kijken naar de 

onderwijsinrichting. Daarna is in hoog tempo werk gemaakt van dit proces. 

In de vergadering van 23 februari 2016 is de MR op de hoogte gesteld van de voorgenomen 

veranderingen en heeft de directeur een presentatie aan de MR gegeven over het proces rond de 

nieuwe onderwijsinrichting. Tijdens deze vergadering zijn kritische vragen gesteld over het waarom 

van de veranderingen en de meerwaarde die dit zou gaan hebben voor de kinderen. Ook kwam de 

communicatie met ouders uitgebreid aan de orde en is besproken wat er zou gebeuren met de input 

van ouders. De MR benadrukte het belang van een zorgvuldig communicatieproces. Duidelijk was dat

het proces en de voorstellen breed werden gedragen onder het personeel. 

Vanwege het belang van de veranderingen heeft de MR benadrukt pas in te willen stemmen met de 

wijzigingen als er voldoende draagvlak zou bestaan onder ouders. Naar communicatie met ouders is 

in het vervolgtraject veel aandacht uitgegaan. De ouderavonden die in april plaatsvonden en andere 

communicatie-uitingen zijn door de directie in nauw overleg met de MR voorbereid. De MR heeft in 

de vergadering van 19 april 2016 een positief tussentijds advies gegeven over het veranderproces. 

Uiteindelijk heeft de MR tijdens de vergadering van 21 juni 2016 ingestemd met de wijziging van de 

Schoolgids, waarin staat dat de school overgaat van heterogene naar homogene groepen, waarbij in 

de middag met een nieuw in te vullen programma wordt gewerkt. 

Onderwijsresultaten

De MR heeft begin 2016 de eindresultaten van groep 8 van de Theo Thijssenschool in de afgelopen 

jaren onder de loep genomen. Het rapport is aan alle ouders gestuurd en is via deze link te vinden op

de website van school http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/pdf/schoolresultaten.pdf.

Het rapport was aanleiding voor een uitgebreide bespreking van de citoresultaten en de 

eindadvisering op school in de MR-vergadering van 23 februari 2016, in aanwezigheid van de 

directeur. Uit de cijfers bleek onder meer dat de gemiddelde citoscore op school daalt. Hier is geen 
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duidelijke verklaring voor gevonden. De directie van de school houdt de ontwikkeling van de 

citoresultaten de komende jaren scherp in de gaten.

Begroting en Jaarrekening Ouderraad (OR)

Een lid van de MR heeft op gezette tijden contact met de voorzitter van de OR over actuele zaken. De

MR stelt de begroting en jaarrekening van de Ouderraad vast. De begroting en de uitgaven zijn in de 

MR-vergadering besproken in aanwezigheid van een OR-lid. De MR heeft daarnaast ingestemd met 

de besteding van 23.000 euro uit de OR-middelen aan het aanschaffen van computers op school. 

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Ook de begroting van de TSO wordt vastgesteld door de MR. In het afgelopen jaar heeft de MR 

ingestemd met de extra uitgaven van de TSO aan het onderhoud van het schoolplein. Eén van de MR-

leden heeft periodiek overleg met de coördinatoren van de TSO. Indien nodig worden punten met 

betrekking tot de tussenschoolse opvang in de vergadering aangekaart.

Procedure formatie en groepsindeling

 

Jaarlijks stemt de MR in met de procedure groepsindeling Theo Thijssenschool. In dit schooljaar zijn 

in overleg met de MR enkele wijzigingen in het protocol groepsindeling doorgevoerd.

Jaarverslag 2014-2015 Theo Thijssenschool

In december 2015 heeft de MR ingestemd met het Jaarverslag van de school. In dit verslag staat 

geformuleerd wat de doelen waren van het voorgaande jaar, wat er allemaal bereikt is en waar nog 

extra aandacht aan kan worden besteed. 

Jaarplan 2015-2016 Theo Thijssenschool

Eveneens in december 2015 stemde de MR in met het Jaarplan van de Theo Thijssenschool. Daarin 

constateerde de directie dat het nodig was om prioriteiten te stellen in de vele plannen die de school

had. Omdat de visie van school niet helder was, is besloten met de onderwijsinrichting aan de slag te 

gaan. Punten die door de MR zijn aangekaart, zijn het vernieuwen van de website van de school, de 

invulling van het vak burgerschap, ouderbetrokkenheid en de behoefte aan meer ICT-middelen. 
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Schoolondersteuningsplan Theo Thijssenschool 2015-2019

In de vergadering van 12 januari 2016 is het Schoolondersteuningsplan (SOP) door de MR besproken 

en vastgesteld. In dit plan staat het beleid van het schoolbestuur en de school op het gebied van zorg

aan leerlingen en passend onderwijs. 

Beleid meer- en hoogbegaafden

De MR heeft benadrukt dat er vaart moet worden gezet achter het meer- en hoogbegaafdenbeleid 

van de school. Afgesproken is om in de eerste vergadering van schooljaar 2016-2017 het tijdpad te 

agenderen dat hiertoe moet leiden. De MR vindt het wenselijk dat het beleid in schooljaar 2016-2017

van start gaat. De directie heeft toegezegd dat dit gerealiseerd wordt.


