
Jaarverslag medezeggenschapsraad.(2019-2020) 
  
Samenstelling MR.  
De MR bestaat uit 2 geledingen, te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding.  
Tot het einde van het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit 4 leden, 2 ouders en   
2 personeelsleden.  
Namens de ouders:  
Anneke Bodde (contactpersoon GMR)  
Dennis Bonnes (penningmeester)  
Namens het personeel:  
Brenda Fox (voorzitter)  
Elly Schleiferboom (secretaris)  
 
Dit jaar gaat Elly Schleiferboom met pensioen. Haar taak wordt overgenomen door Nikki Heerink 
  
Vergaderingen.  
In het afgelopen schooljaar heeft de MR 6 maal vergaderd, te weten op de volgende data:  
8 oktober 2019 
3 december 2019 
6 februari 2020 
31 maart 2020 Dit zou een gezamenlijke vergadering met de Alex zijn. I.v.m. corona is deze 
vergadering vervallen 
23 april vergadering via meet. 
12 mei vergadering via meet. 
16 juni 2020    

 
  

 
Dit schooljaar was een vreemd jaar i.v.m. de coronacrises. Voor het eerst is er ook via de meet 
vergaderd. Dat ging erg goed, iedereen was erg gedisciplineerd.   
Elke vergadering duurt gemiddeld 2 uur, waarbij een gedeelte is gereserveerd voor overleg met de 
directeur: Susan Smidt. Als zij afwezig is, wordt zij vervangen door de adjunct-directeur Jan Bonnes.  
In het deel zonder directie worden eigen onderwerpen ingebracht, worden er besluiten genomen en 
eventuele adviezen naar de directie geformuleerd.  
Voor veel zaken op het gebied van bestuursbeleid en arbeidsvoorwaarden heeft de MR 
bevoegdheden afgestaan aan de GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.)  
Dit zijn zaken die voor alle scholen, verbonden aan het bestuur, gelden.  
Zaken die in de GMR aan de orde komen, worden in de MR besproken. Ouders kunnen via de MR 
leden zelf aandacht vragen voor zaken die hen bezighouden. Notulen van de MR vergaderingen zijn 
voor belangstellenden beschikbaar via de secretaris.  
  
Wat werd besproken in de MR het schooljaar 2019-2020?  
De voorzitter fungeert binnen onze MR als tussenpersoon tussen directie en MR. Een week 
voorafgaande aan de MR vergaderingen hebben de voorzitter en de directie een overleg welke 
onderwerpen door de directie in de MR worden ingebracht. Het instemmen, c.q. adviseren van 
voorgelegde beleidsplannen is van zeer groot belang. Het afgelopen schooljaar heeft de MR een 
aantal beleidspunten besproken en hier instemming aan kunnen geven dan wel advies uitgebracht.  
Onderstaande onderwerpen zijn het afgelopen schooljaar aan bod geweest:  

 Formatie en groepsindeling schooljaar 2020-2021  
 Begroting  
 Schoolplan  



 Schoolgids  
 Jaarplan MR 
 Financiën OR 
 Stand van zaken the leader in me 
 Verkeersveiligheid Begoniastraat 
 Social schools m.b.t. inschrijven voor oudergesprekken. 
 Besteding MR gelden  
 Corona protocol 
 Plan van hervatten school 
 Evaluatie eerste dagen naar school 

  
Juni 2020. Elly Schleiferboom.  
  
  
 

 


