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Wie zitten er in de MR?

Naam

Aangetreden

Einddatum
eerste
periode

Verlening
ja/nee

Einddatum
tweede
periode

Bijzonderheden Geleding

Nynke
Andela

Jan. 2020

Sept 2023

Ja

Sept 2021

Jan. 2020
Don
Kappenburg

Sept 2022

Ja

Sept 2022

Carien
Abels

Sept 2016

Sept 2019

Ja

Sept 2022

Leerkracht

Gregor
Martes

Sept 2017

Sept 2020

Ja

Sept 2023

Leerkracht

Ouder

Na 2022 geen
kinderen meer
op school

ouder

Het doel en de taken van de MR
Medezeggenschap helpt de school beter besturen en de kwaliteit te verhogen. De MR behartigt de
belangen van de ouders, leerlingen en het personeel. Tevens bevordert het de openheid en het
onderling overleg in de school. De Wet medezeggenschap op scholen regelt het
medezeggenschapsrecht.
De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op
school.
- Adviesrecht (bijv. vakantieregeling)
- Initiatiefrecht (alle aangelegenheden die de school treffen)
- Instemmingsrecht (bijv. wijziging ouderbijdrage)

De speerpunten van 2019 -2020
Communicatie: een aantal keren in het jaar heeft de MR een artikel in de nieuwsbrief geplaatst.
Hiermee informeerden wij u over de diverse ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een bijdrage
geleverd in communicatie tussen school en ouders.
Bijdrage schooljaarplan: we hebben het afgelopen jaar meegedacht aan het schooljaarplan. Hierin
staan de doelen die de school wilde bereiken.
Financieel kader ouderbijdrage: samen met de AC hebben we kritisch gekeken naar de ouderbijdrage
wat heeft geleid tot een andere structuur.
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Verantwoording 2019-2020
Samenstelling
Het schooljaar 2019 – 2020 was een bijzonder schooljaar. In december 2019 hebben Mariska Tuinier
en Marieke Meinderts (door privé omstandigheden) aangegeven te willen stoppen met hun
werkzaamheden binnen de MR. Om die reden is de MR gaan zoeken naar een nieuwe invulling van
de oudergeleding. We zijn blij dat Nynke Andela en Don Kappenburg deze posities weer ingevuld
hebben.
Covid-19
In maart 2020 werden we geconfronteerd met Covid-19. De MR had een adviserende rol bij het
samenstellen van de verschillende protocollen. Daarnaast hebben we ons goed laten informeren
over het ventilatiesysteem.
Schoolplan
We hebben afgelopen schooljaar meegedacht aan de schoolontwikkelingen voor de komende 4 jaar.
De MR had hiervoor al eerder uitstel gekregen om het proces af te ronden. In januari hebben we het
schoolplan goedgekeurd.
Ouderbijdrage
In 2020 hebben we kritisch naar de ouderbijdrage gekeken. Waar eerst verschillende berekeningen
waren voor het eerste, tweede en derde kind binnen een gezin ; hebben we besloten om in het
schooljaar 2020 – 2021 hetzelfde bedrag voor ieder kind te rekenen. Het bedrag is per schooljaar
2020 – 2021 vastgesteld op € 37,50 per leerling.
Overleg MR/AC/School
De MR heeft dit jaar drie keer een gezamenlijke vergadering gehad met de AC. Tijdens de
vergaderingen zijn de ontwikkelingen binnen de AC en de samenwerking tussen de MR, AC en school
besproken. Daarnaast zijn de financiën besproken.
Naast bovengenoemde taken heeft de MR de reguliere taken besproken:
- Schooljaarverslag
- Formatie
- Vakantieplanning
- GMR ( Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
- Zorgplan, jaarplan
- Ouderavond
- Financieel jaarverslag AC

Punten voor 2020 – 2021
1.
2.
3.
4.

Reguliere taken
Communicatie
Corona
Ouderpanelavond
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