
 

 

JAARVERSLAG MR CBS PRINS WILLEM ALEXANDER 2018 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2018. Het afgelopen jaar hebben we als MR vijf keer vergaderd. In dit 
jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Wat doet de MR?  
Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De 
MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, 
nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de TSO. De 
wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet 
vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een 
voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft 
instemming van de MR nodig op een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, de 
vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast deze bevoegdheden van de MR, is zij ook een klankbord voor 
de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Bezetting MR 
Het team wordt vertegenwoordigd door Debora Schreuder en Ruth Sentamu. De oudergeleding bestaat uit 
Steven Rietman (voorzitter) en Geesje de Leeuw (secretaresse).  In het jaar 2018 heeft André Booij afscheid 
genomen als voorzitter van de MR. Steven Rietman werd gekozen als nieuw MR-lid. Hij heeft het 
voorzitterschap van André overgenomen.  
De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen. Zo houden we de 
lijnen kort. 

Stukken ter advies/instemming 
De volgende stukken zijn in 2018  ter  advies of  instemming getekend:  

• Vakantierooster 2019 
• Formatie en groepsindeling schooljaar 2018/2019 
• Schoolgids 
• Schooljaarplan 

PBS: 

In het afgelopen schooljaar is een start gemaakt met de invoering van PBS.(Positive Behavior Support) Dit is 
een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen 
van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. Het team volgt een scholing, Verder werd er een ouderavond georganiseerd. 
Ook de leerlingen worden bij dit traject betrokken. Tijdens de MR-vergaderingen werden we geïnformeerd 
over het verloop van het traject. 
 
Kleuterplein 
Tijdens de zomervakantie is het kleuterplein vernieuwd. De speeltoestellen zijn vervangen en het plein is op 
verschillende punten aangepast. Een gedeelte van de speeltoestellen is gefinancierd uit de ‘Vrienden van de 
PWAS’ rekening. Een mooie besteding van het geld wat opgehaald is met o.a. oud papier! Het andere gedeelte 
is betaald door de VCPO. 

TSO/ Oud papier  
In elke vergadering staan we een moment stil bij het verloop van TSO en oud papier. Wat betreft het oud 
papier mogen we concluderen dat we het rooster elke keer weer hebben kunnen vullen. Hartelijk dank aan 
iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. Dit levert onze school een mooi extra bedrag op, wat weer ten goede 
komt aan onze kinderen.  

Diverse onderwerpen 
Gaandeweg het jaar zijn diverse onderwerpen besproken, deze zijn terug te lezen in de notulen. De notulen zijn 
te vinden in de documentenbak naast de hoofingang van de school. Denk hierbij aan de invulling van het 
schoolkamp, identiteit, GMR zaken, vacatures etc. 



 

 

Vooruitblik 2019 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar specifiek aandacht 
besteed worden aan de volgende zaken: 

- Andere schooltijden: In 2017 is uitgebreid aandacht geweest voor het onderwerp ‘andere 
schooltijden’. Er is destijds een informatieavond gehouden en er zijn enquêtes afgenomen onder 
personeel en ouders. De resultaten zijn besproken in een werkgroep. We hebben toen afgesproken 
dat de huidige schooltijden worden gehandhaafd. In D.V. september 2019 zullen de ouders en het 
team opnieuw naar hun mening gevraagd worden. 

- Ook zullen we de invoering van PBS blijven volgen.  
- En verder is de identiteit van de school een regelmatig terugkerend thema. 

Ten slotte 
Heeft u nog vragen? Voor een toelichting kunt u terecht bij ondergetekenden. Ook is het mogelijk om contact 
te leggen via mr@pwas.nl  
 
Namens de MR-oudergeleding,  
Steven Rietman en Geesje de Leeuw 
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