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Medezeggenschapsraad Vrijeschool Kennemerland 
Jaarverslag 2018 - 2019 
Haarlem, oktober 2019  
 
Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de vrijeschool Kennemerland, 
Kleverpark en De Lindeboom (VSK) over het schooljaar 2018-2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR 
in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft 
tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die 
in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.  
 

Wat doet de MR?  
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het personeel (personeelsgeleding) en een 
afvaardiging van de ouders (oudergeleding). De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, 
verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster.  
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 zaken, zoals bijvoorbeeld 
het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), 
de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Ook heeft de MR initiatiefrecht. Dit houdt in dat zij zelf 
onderwerpen kan aandragen in de vergadering. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij 
tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. Ook 
heeft de MR initiatiefrecht. Dit houdt in dat zij zelf onderwerpen kan aandragen in de vergadering. 

 
Samenstelling MR  
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de samenstelling van de MR 
wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van alle 3 de locaties (locatie Weltevredenstraat, 
locatie Kleverpark, locatie Korte Verpronckweg). De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, 
maar neemt op verzoek deel aan de vergaderingen. De leden van de raad worden door middel van 
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen. De MR van de 
Vrijeschool Kennemerland bestaat uit 6 leden die haar gehele achterban, alle personeelsleden en 
ouders, willen vertegenwoordigen. Toehoorders zijn welkom bij de vergadering, in 2018/2019 
hebben zijn er regelmatig geïnteresseerden aangeschoven.  

 
Samenstelling schooljaar 2018-2019 

Naam Geleding/locatie MR lid sinds Einde zittingstermijn 

Margriet van Herk leerkracht Weltevredenstraat sept 2018 sept 2021  

Janne Kluft  leerkracht Kleverpark sept 2013 sept 2022 

Wilfra Marseille  leerkracht Weltevredenstraat 
en Kleverpark 

sept 2013 sept 2019  

Christiaan van den Berg 
(voorzitter per 24/11/2017) 

ouder Kleverpark juni 2016 juni 2022 

Martine Korthorst ouder Weltevredenstraat nov 2017  Okt 2019  

Maarten Claassen (secretaris) ouder Kleverpark nov 2017  nov 2020  
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Vergaderingen  
Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. 
De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen 
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR 
vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze 
school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende 
onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het 
schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.  
De MR start de vergadering zonder directie. Na het vooroverleg sluit de directie aan en vindt het 
overleg plaats over actuele zaken.   
De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze terugvinden op de administratie 
van iedere school. Er wordt aan gewerkt deze ook digitaal te kunnen ontsluiten. In de onderstaande 
paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2018-2019 aan bod gekomen 
zijn kort beschreven.  
 
De MR van de Vrijeschool Kennemerland heeft in het schooljaar 2018-2019 8 overlegvergaderingen 
gehad.  
 

Onderwerpen en werkzaamheden  
MR verkiezingen  
Een lid uit de personeelsgeleding van de MR is het afgelopen jaar afgetreden. Tegen de zomer (juni 
2018) is geworven voor een nieuw lid voor de personeelsgeleding. Omdat er één gegadigde was voor 
deze positie, wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Per september 2018 is Margriet van Herk, 
leerkracht Weltevredenstraat, aangetreden.   
De termijn van de voorzitter liep af. Na oproep hebben zich geen andere kandidaten gemeld waarna 
de voorzitter is daardoor herkozen voor een volgende termijn. In seizoen 2019/2020 worden andere 
wisselingen voorzien waar door op de scholen gezocht wordt naar nieuwe MR leden. 
 

Werkgroepen  
In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR een vervolg gegeven aan de inzet op participatie door 
werkgroep Participatie. Deze werkgroep heeft twee grotere en meerdere kleinere bijeenkomsten 
gehouden. Hierin is een basis gelegd voor concrete verbeteracties. Tijdens een participatie avond 
hebben van alle scholen ouders en leerkrachten inbreng gegeven voor de nieuwe schoolplannen.  
De werkgroep Ouderbijdrage is circa 4x bijeengeweest en heeft de verantwoording van de 
ouderbijdrage op opnieuw vormgegeven. De werkvorm is goed bevallen: het geeft zowel de hele 
school als de MR en haar achterban meer armslag om op onderwerpen constructief bij te dragen.  
Op steeds meer onderwerpen wordt ouderparticipatie middels werkgroepen ingezet. De directe en 
MR staan elke vergadering kort stil bij de ontwikkelingen.  
 

Werkplan MR 2018/2019  
In september 2018 is een jaarplanning en een termijnagenda opgesteld met alle MR onderwerpen 
voor het schooljaar 2018-2019. De jaarplanning en termijnagenda zijn voor iedereen beschikbaar via 
de MR ordner op de administratie van elke locatie.    
Voor het schooljaar 2019/2020 is een jaarplanning en een termijnagenda opgesteld. De 
conceptversie is opgenomen bij de stukken van de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar, 
te weten 2 juli 2019.  
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Begroting 2019   
Tot en met 2015 vielen de financiën van locatie Weltvredenstraat en locatie Kleverpark nog onder 1 
begroting. Sinds 2016 is de begroting gesplist. De directie heeft in het voorjaar de begrotingen 
Weltvredenstraat en Kleverpark (+ Korte Verspronckweg) gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De 
MR heeft naar aanleiding van de begroting schriftelijke vragen gesteld aan de directie en voorstellen 
gedaan voor de begroting van 2020. Ook is via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) dit onderwerp bij Ithaka aangekaart. Er zijn verbeterafspraken gemaakt over het te voeren 
proces, de verantwoordelijkheden van de scholen en Ithaka en relevante momenten waarop de MR 
haar rol hierin kan spelen.  
Aan het einde van het jaar is vanwege onduidelijkheid geen instemming verleend op het addendum 
van de formatie.  
 

Traject heroverweging schooltijden  
Vorig jaar is de locatie Korte Verspronckweg gestart met een pilot om de oudste kleuters geen lange 
dag aan te bieden. De dinsdag eindigde voor alle kinderen om 13.00 uur. Deze pilot is positief 
geëvalueerd wordt met ingang van het volgende schooljaar de standaard schooltijd voor kleuters op 
de locatie Korte Verspronckweg.  
Ook heeft de schoolleiding de MR geïnformeerd over haar onderzoek om de schooltijden op de 
andere 2 locaties te heroverwegen. Dit betrof in eerste instantie de schooltijden voor de kleuters 
(het afschaffen van de lange dag op dinsdag, conform de Lindenboom).  
Vooralsnog vergt een heroverweging van de schooltijden meer onderzoek naar onder meer de 
consequenties voor personeel en leerlingen. De MR wordt door de schoolleiding op de hoogte 
gehouden en heeft afgesproken vroegtijdig een werkgroep te starten als er gewerkt gaat worden aan 
schooltijden.  
 
Strategisch beleidsplan en schoolplan 
In 2018/2019 heeft Ithaka het strategisch beleid voor de periode 2019 – 2023 opgesteld en 
vastgelegd in het Strategische beleidsplan (SBP). Hier is vanuit de MR actief inbreng op geleverd. Het 
nieuwe SBP vormt uitgangspunt voor de scholen om het schoolplan te maken. Hierin staat het 
meerjarig beleid van de scholen. De MR heeft in kunnen stemmen met de nieuwe schoolplannen 
2019-2023. De verdere uitwerking hiervan volgt de MR met interesse. 
 
Organisatie ontwikkeling 
Mede naar aanleiding van zorgen vanuit de MR heeft de bestuurder van Ithaka in 2018/2019 een 
organisatieadvies laten opstellen betreffende de aansturing van de drie locaties. De MR is gehoord 
bij het opstellen van het advies. Het advies is door de bestuurder toegelicht aan de MR, vervolgens is 
gesproken over de opvolging van het advies. Na onderlinge correspondentie heeft de bestuurder in 
overleg met de directie direct een aantal verbeteringen in gang gezet. Een belangrijk aspect is 
integrale leiding op elke locatie. De directeuren van de drie locaties nemen vanaf eind 2018/2019 
ook deel aan de MR vergaderingen. Met de nieuwe bestuurder wordt in 2019/2020 verder gesproken 
de benodigde verbeteringen. De directie van VSK zal in 2019/2020 verdere invulling geven door het 
uitwerken van werkwijze en verbeteren van de kwaliteit.  
 

Schoolgids en vakantieplanning 2019-2020  
De schoolgids en vakantieplanning zijn met de directie doorgenomen. De vrijeschool Kennemerland 
volgt waar mogelijk de vakantieplanning van Regio Noord. 
 
Op verzoek van de MR zijn de lesvrije dagen (studiedagen) zoveel mogelijk over verschillende 
weekdagen verdeeld. De schoolgids is dit jaar voor het eerst opgemaakt met behulp van Vensters 
voor verantwoording. De MR heeft tekstwijzigingen aangedragen voor de schoolgids 2019-2020 en 
ingestemd met de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2019-2020. 
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Het vakantierooster en de studiedagen zijn met ouders gedeeld in de laatste nieuwsbrief van 
schooljaar 2018-2019.   
 

GMR 
Ook op het niveau van onze koepel van vrijescholen (Stichting Ithaka), waar de vrijeschool 
Kennemerland bij hoort is een medezeggenschapsraad ingesteld. Hier worden alle zaken die 
betrekking hebben op meerdere scholen geregeld via een zogenaamde gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad overlegt 
rechtstreeks met de bestuurder en wordt bemand door vertegenwoordigers van de afzonderlijke 
MR’en.  
Lidmaatschap van een lokale medezeggenschapsraad binnen Ithaka is wenselijk maar geen 
voorwaarde voor deelname aan de GMR. Namens vrijeschool Kennemerland hebben Wilfra Marseille 
en Maarten Claassen 2018-2019 zitting gehad in de GMR van Stichting Ithaka.  
 
 

Vergaderdata MR Schooljaar 2019-2020  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen gewoonlijk om 19.30 uur. De voorlopige 
vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 zijn:  
 
Dinsdag 10 september 2019 
Dinsdag 15 oktober 2019 
Dinsdag 21 november 2019 
Dinsdag 21 januari 2020 
Dinsdag 3 maart 2020 
Dinsdag 7 april 2020 
Dinsdag 19 mei 2020 
Dinsdag 23 juni 2020 
 
De agenda is circa een week voorafgaand aan de vergadering opvraagbaar bij de secretaris via 
secretarisMR@VSkennemerland.nl.  
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