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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Onze Wereld voor 

het schooljaar 2014-2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in 

het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Wat doet de MR ? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap scholen(WMS). 

De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak en advies. 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 in het onderwijs, geldbesteding, de keuze 

van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school 

en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere 

activiteiten. 

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

om advies en instemming moeten 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, 

formatieplan, schoolbudget 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 

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

Samenstelling 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de 

MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van Onze wereld bestaat uit 

6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. 

Leerkrachten 

 Annemarie van Rooijen (secretaris) 

 Linda de Man 

 Suzanne Kruis 

Ouders 

 Danny Krieger (voorzitter) 

 Marco de Bruijn 

 Frits Lampe 

 

Aan het einde van schooljaar 2014-2015 waren er MR verkiezingen, waarvoor Danny Krieger zich 

herkiesbaar had gesteld. Aangezien er geen andere gegadigde hadden gemeld die namens de ouders 

zitting wilde nemen in de MR, is Danny Krieger automatisch herkozen voor de komende drie jaar. 
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Vergaderingen 
De MR van Onze Wereld heeft vijf vergaderingen gehad in het afgelopen jaar. De agenda kent een 

aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op 

school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er 

gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming 

moet geven, zoals de begroting, de formatie en dergelijke. 

De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de  

MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven. 

Onderwerpen 2015/2016 
 

Inkomsten en uitgaven 2014/15 

We hebben nu een heel schooljaar achter ons waarin de kinderen hebben kunnen genieten van: 

 Sinterklaas (cadeautjes, strooigoed, versieringen, Sint en zijn Pieten, vervoer) 
 Kerst (materiaal kerststukjes, huur kerk en de muzikale omlijsting) 
 Pasen (versieringen, paastakken, paaseitjes, servies) 
 Schoolreisje (alle groepen) 
 Musical groep 8 (auteursrechten muziek, zaalhuur, en prijzen) 
 En vele andere dingen. 

 
Zoals u weet is het onderwijs gratis. Echter, allerlei extra activiteiten die wij voor uw kind 

organiseren, worden niet vergoed door de overheid of de school.  

Door de ouderbijdrage aan u te vragen, kunnen wij deze extra activiteiten organiseren. Om u inzicht 

te geven van de inkomsten en onze uitgave treft u hieronder een samenvatting van deze gelden. 

(tabel 1) 

 

Omschrijving 
Totaal 
2014-2015 

Schoolreis 2015 -6.495 

Kerst -396 

Pasen -185 

Sinterklaas -983 

Schoolontbijt -332 

Kinderboekenweek -408 

Kleuters -20 

Songfestival -119 

Afscheid groep 8 -513 

Overige kosten -498 

Totaal Kosten -9.949 

Ouderbijdr 2014-2015 9.708 

Resultaat -241 
Tabel 1 
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Naast de ontvangen ouderbijdrage en de activiteiten die we hiervan betaald hebben, zijn er via het 

schoolfonds in schooljaar 2014-2015 ook andere kosten en baten afgehandeld. We hebben vanuit de 

ontvangen sponsorloop gelden speelgoed, tablet en diverse dvd’s gekocht en geschonken aan de 

kinderafdeling van het IJsselland ziekenhuis. Verder hebben we overige gelden ontvangen door het 

verkopen van oud inventaris van de locatie Berlagepad. 

Omschrijving 

Totaal 
2013-
2014 Omschrijving 

Totaal 
2014-
2015 

Saldo bijz. 
kstn en btn 

Ontv 
Sponsorloop 3.756 

Uitg IJsselland nav 
Sponsorloop -1.585 2.170 

Overige baten 503 Overige baten 929 1.431 

Totaal 4.258   -657 3.601 
Tabel 2 

 

Begroting 2015/16 

Aan de hand van de inkomsten en uitgave in schooljaar 2014/15 hebben wij een begroting (tabel 2) 

kunnen maken voor het aankomend schooljaar.  

Met deze begroting hebben de ouders binnen de OAC de zaken aankopen die benodigd zijn voor de 

activiteiten. 

 

Omschrijving 
Begroting 
2015-2016 

Schoolreis 5.100 

Onze Wereld feest 1.400 

Schoolkamp groep 8 225 

Kerst 500 

Pasen 275 

Sinterklaas 1.000 

Schoolontbijt 275 

Kinderboekenweek 275 

Kleuters 100 

Songfestival 100 

Talentenfeest 100 

Overige kosten 325 

    

Ouderbijdr 2015-2016 9.675 

  0 
Tabel 2 

Voor het restant bedrag wat ontvangen was met de sponsorloop was afhankelijk bedoeld voor 

nieuwe speeltoestellen op de nieuwe locatie. Aangezien de speeltoestellen door de stichting zijn 

betaald, kunnen we het gereserveerde geld gebruiken voor andere doeleinden. We hebben er voor 

gekozen om dit geld te gebruiken voor nieuwe Kerstbomen en versieringen in ons nieuwe 

schoolgebouw. Daarnaast zullen we ook nieuw buitenspeelgoed voor alle groepen gaan kopen. 
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Formatieplan 

Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het formatieplan wordt vastgelegd 

hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Daarbij is het 

aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. Het formatieplan 2015/2016 is besproken en 

goedgekeurd in de MR. Wij kunnen zeggen dat we blij zijn met deze formatie. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is het document waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken 

worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het 

strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids, die 

vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. 

Binnen de schoolgids is onder meer de ouderbijdragen opgenomen welke onder de verantwoording 

valt van de MR oudergeleiding. 

 

Vakantierooster 

Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar 

zelf bepalen. Denk hierbij aan de dag wanneer Sinterklaas gevierd wordt maar ook wanneer er extra 

dagen benodigd zijn voor de overbrugging van meivakantie tot aan de zomervakantie. De MR heeft 

adviesrecht met betrekking tot het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster is opgenomen 

in de schoolgids. 

 

Overige activiteiten 

Naast de onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken, zijn er nog enkele andere 

onderwerpen waar leden van de MR bij betrokken zijn.  

Het IJsselland Ziekenhuis heeft het opgehaalde sponsorgeld gekregen in de vorm van speelgoed en 

dergelijke. Foto’s hiervan zijn te zien op de Website van CBS Onze Wereld.  

Ten behoeve van de schoolreisjes is door de MR een plan gemaakt om een educatief uitje af te 

wisselen met een leuk uitje. Indien u nog een leuke locatie weet, horen wij dit graag.  

 

 

Vooruitblik 2015/2016 

Het strategisch beleidsplan is de basis voor de activiteiten in het schooljaar 2015/2016. Daarom 

zullen de verbeterinitiatieven in het komend schooljaar een logisch vervolg vormen op het afgelopen 

schooljaar. De verder uitwerking van de kwaliteit van het leerproces, het ontruimingsplan en de 

uitvoering hiervan zeker ook komend jaar op de agenda staan.  


