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Leden Medezeggenschapsraad (MR) 
Personeel: Karin Witteman, Natasja Middelkoop  
Ouders: Miranda de Wilde en Karin Ax 

 
 
Besproken onderwerpen 2017 – 2018 
In het afgelopen schooljaar 2017 – 2018 heeft de MR wederom samengewerkt met team  
de Meent. Hieronder een beknopte weergave van de belangrijkste onderwerpen  
/activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar.  
 
Ouderavonden en MR vergaderingen   
Afgelopen schooljaar heeft de MR 4 maal vergaderingen gehouden (21 november, 10 januari, 9 
april en 6 juli), waarbij ook de schoolleider aanwezig is geweest. Daarnaast is de MR betrokken 
geweest bij de ouderavond op 26 oktober 2017. In deze vergaderingen heeft er veel afstemming 
plaatsgevonden over de actuele ontwikkelingen waar de Meent mee te maken heeft. Hieronder 
volgt een nadere toelichting. 
 
Er zijn ook bijeenkomsten geweest met alle MR-en van de scholen in de regio Lienden, Ingen en 
Ommeren (3MR) en wel op 10 oktober en 21 januari. Deze bijeenkomsten waren gericht op de 
samenwerking tussen de scholen en de nieuwe managementstructuur. Hiervan zijn geen notulen. 
 
De MR vergaderingen, ouderavonden en klankbordavonden zijn vrij toegankelijk voor alle ouders. 
Notulen van de MR vergaderingen en de ouderavonden zijn te vinden op de website van de 
school.   
 
GMR 
Naast de MR bestaat er binnen BasisBuren ook een GMR Gemeenschappelijke MR van alle 
scholen binnen BB). Vanuit het cluster regio Lienden, Ingen en Ommeren, neemt Ton Koole van 
De Meent hieraan deel. Hier worden voornamelijk school overstijgende onderwerpen besproken 
zoals bv een nieuw beleidsplan.  
 
Ouderavond 29 januari 
al opening verzorgen en informatie geven aan ouders over samenwerking.  
Vragen met elkaar bedenken wat willen we weten. Vervolgens gaan we met elkaar vragen 
bedenken over wat we willen weten.  
Verzoek vanuit GMR obv ervaringen andere scholen om de communicatie met achterban te  
intensiveren.  
 
Voor ouders is een belangrijke vraag blijft de locatie open en hoe wordt dat ingevuld. Vraag stellen 
ook op ouderavond blijft locatie open. De kleinschaligheid blijft dat een keuze binnen BasisBuren. 
Belangrijk om de wensen van de ouders op te halen en mee te nemen. 
 
Proces voor meerscholendirecteur wordt nu opgestart, waarbij per locatie een locatieleider zal 
worden aangesteld. 
 
MR is aanwezig op de ouderavond en zal kritisch luisteren, spreekbuis zijn namens ouders 
verzamelen vragen en stellen op de avond.  
 



 
Nieuwe management structuur 
Om de samenwerking tussen de 3 scholen te bevorderen is samen met de 3 MR gesproken over 
de mogelijkheden van 1 managementstructuur. Dringend verzoek vanuit de 3MR om hierover ook 
in gesprek te gaan met de ouders van de scholen. Op 29 januari heeft BasisBuren een 
gezamenlijk ouderavond voor de scholen Lienden, Ingen en Ommeren georganiseerd om ook met 
ouders de samenwerking tussen de scholen te bespreken. Mark van der Pol (Bestuurder BB) was 
hierbij aanwezig.   
 
Uiteindelijk heeft de 3MR ingestemd om hiervoor de procedure op te starten voor een 
schooldirecteur voor de 3 scholen. Vanuit de geïnteresseerden is er uiteindelijk door een 
sollicitatiecommissie (waarin zowel 1 ouder als 1 leerkracht per school aan deelnam) besloten de 
functie in te vullen met 2 huidige schoolleiders Gerrie Amperse en Anneke Smits.  
 
Werkdrukgeld 
Vanuit de overheid is extra geld beschikbaar gesteld om de werkdruk op scholen te verlagen. 
Scholen mogen zelf bepalen hoe deze wordt ingezet. Voorstel van Schooleider Gerrie is 
besproken binnen de MR. Uiteindelijk is akkoord vanuit MR gegeven om werkdrukgeld in te zetten 
voor extra inzet Juf Karlijn, extra inzet gymdocent, extra inzet zomerfeest en extra inzet 
schoonmaker.  
 
Ouderenquête 
Vanuit BasisBuren is een enquête uitgezet op alle scholen binnen BasisBuren. De resultaten zijn 
besproken met de MR. Vragenlijst en resultaten zijn afgestemd met de MR. Enquête van De Meent 
toont goede resultaten met goede scores voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. In een 
nieuwsbrief zijn de resultaten gecommuniceerd. Uiteindelijk is nav de enquête gekozen om de 
schooltijden op vrijdag aan te passen naar 12.30 uur. Extra aandacht (materialen) voor talenten en 
aandacht voor welzijn kinderen zijn verder opgepakte actiepunten.  
 
Voorbereidingen komend schooljaar (2017-2018) 
In de laatste maanden van het schooljaar worden alweer de voorbereidingen getroffen voor 
aankomend schooljaar. De formatie en indeling van de groepen worden bepaald en zijn ook 
afgestemd met de MR. De formatie wordt gebaseerd op het aantal leerlingen en  is goedgekeurd 
door de GMR.  
 
Het 2017 – 2018 is gestart met 53 leerlingen verdeeld over 3 groepen. De formatie en 
groepenindeling is grotendeels gelijk aan schooljaar 2017 – 2018.  
 
In het huidige schooljaar 2018 – 2019 zal de nieuwe managementstructuur goed gevolgd en 
geëvalueerd worden door MR de Meent en 3 MR (Lienden, Ingen en Ommeren).  
 
 
Namens MR de Meent  
Opgemaakt door : Karin Ax 
Datum   : 24 oktober 2018 
Mail   : mr.demeent@basisburen.nl  


