
In dit jaarverslag legt de MR verantwoording af naar ouders en 

leerkrachten van de Archipelschool 

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school www.archipelschool.nl 

onder ouders en medezeggenschapsraad 

Taak, Samenstelling en werkwijze 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in 

de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR bestaat uit 2 ouders en 2 

leerkrachten en overlegt met de directeur van de school over schoolbeleid zoals 

bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussenschoolse 

opvang, personeelsbeleid en communicatie- en veiligheidsbeleid.De MR moet 

instemmen met het schoolplan, de begroting en de onderwijstijden/margedagen. De 

MR heeft ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan 

doen aan de directeur. Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral 

een klankbord voor de directeur en een kanaal voor ouders met vragen of 

opmerkingen waarbij de MR streeft de openheid en de openbaarheid in de school te 

bevorderen.  

Naast de MR is er sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders en leerkrachten van veel scholen 

vallend onder “de Haagse Scholen” vertegenwoordigd zijn. Er hebben geen ouders 

van de Archipel zitting in de GMR. 

Het schooljaar 2017-2018 was een rustig jaar, zonder wisselingen van directeur noch 

ouderleden van de MR. Deze blijven Ira Sloof en Annemarie de Ruiter.  Van de 

leerkrachten is Steffie Joosten wegens haar vertrek vervangen door Graciela Anijs, is 

is MR lid samen met Veerle de Koning.   

Vergaderingen MR  
De MR is afgelopen schooljaar 6 keer bijeen gekomen. De vergaderingen van de MR 

zijn openbaar, al zijn er eigenlijk zelden andere ouders of leerkrachten dan de leden 

van de MR bij de vergaderingen aanwezig. De verslagen zijn beschikbaar via de 

website. 
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Uit een gesprek september 2016 tussen MR, betrokken ouders en directeur is de 

afspraak om een communicatie- en veiligheidsplan op te stellen gekomen. Het 

uitwerken hiervan is in eindfase en het wordt in 2018 in de MR besproken en 

afgehandeld.  

In de december vergadering heeft de MR een positief advies afgegeven op de 

voorliggende begroting. We hebben de begroting uitvoerig besproken en 

weloverwogen besloten een positief advies te geven. De begroting zit volgens ons 

logisch en goed in elkaar, al hebben we zorgen dat het niet lukt een sluitende 

begroting op te stellen. Dit jaar is er geen brief gestuurd in tegenstelling tot het jaar 

daarvoor omdat dit een herhaling van zetten zou zijn. Het signaal is voldoende 

afgegeven.  

De MR heeft ingestemd met zowel het schoolondersteuningsplan en met de planning 

van marge- en studiedagen. 

Afgelopen schooljaar hebben MR en OR meerdere keren elkaars vergaderingen 

bezocht, de verslagen zijn uitgewisseld. Eind van het jaar is er uitvoerig overleg 

geweest tussen OR en MR over hoogte ouderbijdrage met als resultaat dat op dit 

moment de bijdrage niet verhoogd wordt. Het gesprek wordt in 2018-2019 voortgezet 

met de OR in haar nieuw samenstelling.  

 


