
Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020 

Het doel van de MR is drieledig: vertegenwoordigen, beoordelen (instemming) en adviseren.  
We richten op ons op het schoolbeleid en de resultaten daarvan. 
 
De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders, kinderen en personeel. Dat houdt in dat 
de MR leden zaken die onder ouders of het team spelen zullen afwegen en indien mogelijk 
zullen behartigen.  
 
De beoordelende taak houdt in dat de MR bepaalde zaken als de kwaliteit van het onderwijs, 
de financiën, de belasting van het personeel en de veiligheid mee helpt bewaken. Bij dit 
beoordelen hoort ook dat bepaalde besluiten alleen kunnen worden uitgevoerd nadat de 
MR daarmee heeft ingestemd. Dit betreft besluiten met potentieel grote gevolgen voor 
ouders, kinderen, personeel of de financiële positie van de school.  
 
Het adviseren houdt in dat de MR advies aan de schooldirectie uitbrengt over zaken die de 
school als geheel aangaan. Dit advies kan gevraagd worden door de schooldirectie, maar 
het kan ook voorkomen dat de MR zelf zaken signaleert die (nog) beter zouden kunnen. 
Daarover kan de MR dan ongevraagd advies uitbrengen. 
 
Het schooljaar 2019-2020 was om meerdere redenen een bijzonder jaar. Zoals hier onder 
staat te lezen waren naast de reguliere agenda punten er dit schooljaar twee bijzondere 
zaken. Zo moest er na een periode van 17 jaar een nieuwe directeur komen en was er voor 
het eerst sinds de Tweede Wereld oorlog een algehele sluiting van het onderwijs. 
Door de sluiting zijn meerdere vergaderingen niet doorgegaan of in een andere vorm. Zaken 
als het bespreken van de Cito uitslagen en het EWS hebben geen doorgang gevonden 
omdat de eindtoetsen niet afgenomen konden worden. Deze zaken zullen volgend 
schooljaar extra aandacht krijgen. 
 
Het schooljaar 2019-2020 zijn o.a. onderstaande zaken belangrijke gespreksonderwerpen en 
activiteiten geweest; 

• Werving en selectie; 
o Vacante posities van diverse docentplekken door vertrek van docenten 
o Invulling van een LB/L11 positie 
o Werving van een nieuwe directeur 

• Groepssamenstellingen; 
o Noodzaak om te komen tot een combinatieklas in groep 4/5 
o Ondersteuning van de directie in bovenstaande ivm vragen vanuit ouders 

• Corona; 
o Meedenken en sparren met de directie aangaande de sluiting en heropening 

van de school en daarbij horende protocollen  
 
De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 3 ouders en 3 docenten. Aan het einde 
van het schooljaar 2019-2020 heeft één ouder haar twee termijnen van drie jaar er op zitten. 
Werving voor een nieuw lid voor de oudergeleding zal aan het begin van het schooljaar 
2020-2021 plaats vinden.  
 
In het schooljaar 2020-2021 zal de MR bijzondere aandacht besteden; (zie activiteitenplan 
2020-2021) 

• Werving van MR leden. Vanuit de oudergeleiding zullen twee leden hun tweede 
termijn afronden en dus niet herkiesbaar mogen zijn en vanuit de personeelsgeleding 
één lid. 

• Invulling van de directiefuncties. Start van de nieuwe directeur en de invulling van de 
vacante adjunct-directeursfunctie. 

• Citotoetsing  



 

 


