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Inleiding 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de nieuwe medezeggenschapsraad 
(MR) van de basisschool Crescendo over het jaar 2020. Een jaarverslag 
beschrijft de activiteiten van de MR in het afgelopen en lopende schooljaar 
2020-2021 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen 
met de school.  
 
Wat doet de MR  
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te 
lichten. Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op 
medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van 
het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie 
van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het 
onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de keuze van een 
lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en 
de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs.  
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de 
school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van 
advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat 
de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 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 alle 
ouders met vragen of opmerkingen.  
 
Samenstelling 
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (de personeels-
geleding) en een vertegenwoordiging van de ouders (de oudergeleding). 
De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek 
wel deel aan de vergaderingen. De MR van Crescendo bestaat uit 6 
deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR leden die in het 
schooljaar 2019-2020 zitting hadden zijn op een personeelslid na 
uitgetreden. In het begin van het schooljaar 2020-2021 zijn de vacatures 
ingevuld, en is de samenstelling als volgt; 
Namens het personeel hebben zitting de dames D. Dixon en L. Verbond 
(secretaris) en dhr. H. Howard. Namens de ouders hebben zitting dhr. R. 
Williams (voorz.) en de dames S. Adu Gyamfi en L. Amaorimaa.  Op de 
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website van de school, waar de MR een eigen pagina heeft, staat de flyer 
waar wij ons voorstellen aan onder andere de ouders en waar wij voor 
staan.  
 
Speerpunten  
Communicatie met u blijft een speerpunt van de MR omdat zij dit belangrijk 
vindt, maar het blijft een lastig punt. Het blijft moeilijk te bepalen op welke 
manier de communicatie te verbeteren valt, zodat we de ouders beter 
bereiken. De school gebruikt sinds kort het communicatie programma 
Parrot. Regelmatig zullen we een berichtje plaatsen in een Nieuwsbrief en 
de vergaderingen en notulen zijn openbaar. U vindt ons op de website van 
de school. Mocht u suggesties hebben waarmee wij de communicatie 
kunnen verbeteren dan horen wij dit graag van u.  
De MR zal het komende jaar intensief werken aan de professionalisering 
van haar eigen werkwijze en het opdoen van vakkennis doormiddel van 
interne / externe scholing.   
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het 
onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze positieve manier 
van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van 
actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse 
terugkerende zaken, heeft ook de toekomst van basisschool Crescendo 
onze speciale aandacht. 
 
 
Vergaderingen en onderwerpen  
In het vorige schooljaar is de MR in 2020 niet bijeengeweest. Dit 
schooljaar is de MR bij elkaar geweest  •  in september 2020 voor de 
invulling van de vacatures en het bespreken van MR reglement • in  
oktober is in overleg met de interim directeur het Verbeterplan voor de 
school besproken  •  in november is het kwaliteitsonderzoek van de 
onderwijs inspectie besproken  • in december is onder professionele 
begeleiding besproken welke activiteiten prioriteiten heeft voor deze 
nieuwe lerende medezeggenschapsraad  •  in januari 2020 is met de 
directie het formatieplan en de meerjarenbegroting besproken en is 
instemming gegeven over de inzet van de werkdrukverlichtingsmiddelen. 
•  in februari 2020 is samen met het bestuur het MR reglement aangepast 
waarbij ook het rooster van aan- en aftreden aan de orde kwam, en is het 
nieuwe Verenigingsstatuut en Managementstatuut op hoofdlijnen 
doorgenomen. De MR heeft hier mee ingestemd. 
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Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt en op de MR pagina van de 
website geplaatst. Hier staan ook de onderwerpen op waarover de MR al 
dan niet instemming of advies heeft gegeven aan de directie en of het 
bestuur.  
Instemming en advies is gegeven over het Verbeterplan en de formatie en 
de (meerjaren)begroting voor het komende schooljaar. 
Onderwerpen die nog dit schooljaar aan de orde komen zijn de 
Schoolgids, de eerste resultaten vanuit het kwaliteitsplan (Verbeterplan), 
en de jaarrekening 2020.  
Het schoolplan dient elke vier jaar te worden opgesteld, met daarbij ieder 
jaar een jaarplan. De MR heeft daar instemmingsrecht over. Daarover 
vindt overleg plaats met de directie.  
Dit schooljaar is er nog geen gezamenlijk overleg geweest met de 
ouderraad.  
Vanaf de start van de MR is zij enkele keren informeel bijeen geweest met 
een deskundige en heeft de MR 5 keer vergaderd. Enkele bijeenkomsten 
zijn komen te vervallen vanwege Corona. Buiten de vergaderingen om 
heeft de MR daarom diverse keren telefonisch en via Teams contact met 
bestuur en directie gehad om lopende zaken te bespreken en 
geïnformeerd te worden. Tijdens de Corona-crisis zijn we als MR op de 
hoogte gehouden door de directie en bestuur. Onder andere over de extra 
schooltijden.   
 
Tenslotte:  
Als MR hebben wij het vaste voornemen om het komend schooljaar 
kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd, en de 
MR verder te professionaliseren door middel van trainingen. Denkt u dat 
er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan 
horen wij dat graag.  
 
Amsterdam, 01 juni 2021  
Namens de MR van basisschool Crescendo,  
 
Ramon Williams (voorzitter)  
 
 


