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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Daltonbasisschool Waterland 

in Den Haag Leidschenveen. Een jaar dat nog grotendeels in het teken stond van Covid-19 en 

de impact daarvan op de school, de leerkrachten de kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Maar vanwege de ervaringen in het voorgaande schooljaar was het relatief eenvoudig om op 

de wijzigende maatregelen in te springen.   

In dit verslag kunt u lezen op welke wijze de MR het afgelopen jaar haar bijdrage heeft 

geleverd.  

 

Pieter Boot 

Voorzitter Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool Waterland 

Mei 2022 
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Taken van de MR 
Voor iedere school in Nederland is het verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) in te 

stellen. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een 

orgaan gericht op medezeggenschap en op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van 

het personeel en ouders. Daarmee is de MR een belangrijk orgaan om mee te praten over 

het beleid op de school.  

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

MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies wordt de MR om haar 

mening gevraagd hetgeen de directie verplicht deze mening mee te wegen in een besluit. 

Instemming betekent dat de MR de invoering of wijziging van beleid kan steunen of kan 

afwijzen. 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 directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. De MR overlegt met 

de directie van de school over belangrijke schoolzaken, voornamelijk op beleidsniveau. Over 

welke plannen en keuzes worden er gemaakt ten behoeve van de school. De MR bemoeit 

zich niet direct met de manier waarop er uitvoering wordt gegeven aan het beleid. Dat is aan 

de onderwijsprofessionals. 

De exacte werkwijze en werkzaamheden van de MR staan beschreven in het MR reglement.  

De MR onderhoudt ook contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), 

de MR van de Stichting Haagse Scholen waar onze school onderdeel van uit maakt.  

Samenstelling 
De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de 

MR, maar neemt op verzoek van de MR wel geregeld deel aan vergaderingen om extra 

informatie te geven of zich te verantwoorden voor het beleid. De MR van onze school 

bestaat momenteel uit 6 leden waarvan 3 leerkrachten en 3 ouders. U kunt ons persoonlijk 

benaderen als u een idee of suggestie wilt delen of een mail sturen naar 

mr@obswaterland.nl.  

Oudergeleding: 

Pieter Boot (voorzitter)    - v.a. 1 september 2019 

Jasper Andeweg     - v.a. 1 september 2019 

Tom van der Zalm     - v.a. 1 september 2019 

 

Personeelsgeleding: 

Ruben Houtepen (gym docent/ secretaris MR) - v.a. 1 september 2018 

Luca van Geest (groep 8)    - v.a. 1 september 2021 (verv. Kyra vd 
Boogaarde) 

mailto:mr@obswaterland.nl
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Karen Gunst (groep 8)    - v.a. 1 september 2020 

Vergaderingen 
De MR komt gemiddeld eens in de 5-6 weken bijeen hoofdzakelijk op een doordeweekse 

avond van 19:30 tot 21:00 uur. De agenda kent een paar jaarlijks terugkerende onderwerpen 

die worden aangevuld met actuele ontwikkelingen. De agenda wordt van te voren 

voorbereid in afstemming met de directie, de secretaris en de voorzitter.  

Van iedere vergadering worden er notulen gemaakt die in de volgende vergadering worden 

vastgesteld. Daarna worden ze gepubliceerd op de website. Ook wordt er in het 

waterlandjournaal met regelmaat een kort stukje geschreven vanuit de MR.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt dus altijd aanschuiven. U kunt dit aan 

een van de leden kenbaar maken of door een mail te sturen naar mr@obswaterland.nl.  

Onderwerpen kalenderjaar 2021 

Covid-19 
Er is het afgelopen jaar veelvuldig afstemming geweest tussen de MR en de directie ten tijde 

van het wijzigen van maatregelen door de overheid. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van de 

heropening van de school in februari 2021, maar ook toen de maatregelen eind van het jaar 

weer werden aangescherpt. De MR heeft daarin ook toegezien of de school de richtlijnen 

van de PO-raad volgt.  

Onderzoek kwaliteit onderwijs 
In april heeft het onafhankelijk adviesbureau BMC een presentatie aan de MR gegeven 

betreffende het onderzoek dat in 2020 was ingesteld n.a.v. de door enkele ouders geuite 

ontevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft in dit proces hoor en 

wederhoor toegepast en er op toegezien dat er een objectief onderzoek zou plaats vinden 

en dat hierover werd gecommuniceerd naar de ouders. Vervolgens ziet de MR er op toe dat 

de school opvolging geeft aan de aanbevelingen uit het rapport.  

Eind oktober 2021 heeft Stichting De Haagse Scholen (DHS) een interne audit uitgevoerd op 

de school. Dit is een vast onderdeel van het kwaliteitscontroleproces binnen DHS. De 

directie heeft de MR geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en ziet er op toe 

dat de school opvolging geeft aan de aanbevelingen uit het rapport. 

Tekorten leerkrachten 
Het is en blijft een uitdaging voor OBS Waterland om voldoende docenten te vinden. Er is 

een enorme krapte op de arbeidsmarkt en onze school is niet uniek in deze uitdaging. Dat 

zorgt ervoor dat een deel van de docenten die nog niet volledig bevoegd zijn voor de klas 

staan. Gegeven deze enorme krapte geeft het ministerie van onderwijs scholen meer ruimte 

om met onbevoegde docenten te werken, mits zij intensief en kundig worden begeleid. De 

MR ziet toe dat dit wordt nagekomen, de kwaliteit van onderwijs geborgd blijft en aan 

wettelijke bepalingen wordt voldaan.  

mailto:mr@obswaterland.nl
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NPO gelden 
De overheid kwam vorig jaar in actie met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ met forse 

financiële ondersteuning. Maar het zijn de schoolleider en de docenten die het verschil 

maken. Extra docenten aantrekken is nauwelijks mogelijk gezien de lerarentekorten. De 

overheid heeft daarom financiële middelen beschikbaar gesteld om de scholen in staat te 

stellen interventies en programma’s op te stellen of in te kopen die bijdragen aan het 

inhalen van achterstanden en de kwaliteit van het onderwijs een impuls geven. Er is €700,- 

per leerling beschikbaar gesteld. Het is wettelijk verplicht dat de MR al dan niet instemt met 

het plan waar deze NPO-gelden aan worden besteed. De MR heeft geadviseerd en 

uiteindelijk ook ingestemd.  

Formatieplan 
Het formatieplan komt elk voorjaar weer terug op de agenda. In het formatieplan staan de 

plannen voor het komende jaar als het gaat om bezetting op de groepen (o.a. leerkrachten 

en onderwijsassistenten) en het daarbij behorende budget. Het formatieplan is door de MR 

besproken en goedgekeurd. Wel constateert de MR dat de formatie doorlopend onder druk 

staat door het landelijke tekort aan leerkrachten. Tijdens de vergaderingen wordt er met de 

directie veelvuldig gesproken over de wijze waarop de school met deze uitdaging omgaat en 

de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 

Schoolplan 2019-2023 
De MR heeft in 2020 ingestemd met het schoolplan 2019 - 2023. Het schoolplan is een 

beleidsdocument van de school, waarbij de school 4-jaarlijks doelstellingen en prioriteiten 

opstelt en beleid vaststelt. De MR agendeert met regelmaat de voortgang van het 

schoolplan.  

Jaarplan en financiën 2021-2022 
Het nieuwe jaarplan en de begroting voor het schooljaar 2021/2022 is met de MR besproken 

en is onderdeel van bilateraal overleg en tijdens vergaderingen. In september heeft de 

directie een tussentijdse evaluatie aan de MR gegeven. Het jaarplan bestaat uit projecten en 

acties op het gebied van onderwijs & kwaliteitszorg, personeel, organisatie, financiën, 

ouders en pr.  Daarnaast heeft de MR de begroting voor 2022 gezien en vastgesteld. 

Schoolgids 2021/2022 
De schoolgids is een uitwerking van het schoolbeleid en de MR heeft hierop 

instemmingsrecht. De MR heeft ingestemd. 

Samenwerking directie 
Regelmatig heeft de voorzitter van de MR ter voorbereiding op de vergadering bilateraal 

overleg met de directie van de school. Er is een goede samenwerking met de MR waarin ook 

lastige onderwerpen gesproken wordt. Ook buiten de formele momenten weet de directie 

de MR te vinden voor advies. De voorzitter van de MR is het directe aanspreekpunt voor de 

directie. 

 


