
Jaarverslag MR 2019/2020 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Meerkoet 
over schooljaar 2019-2020. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar 
activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de 
medezeggenschapsraad en geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen 
schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de 
aandachtspunten van de raad in het volgende schooljaar. Het jaarverslag is terug te vinden op 
de website van de school. 

2. Samenstelling en werkwijze MR   

2.1 Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op 
de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De 
MR overlegt met het managementteam van de school over schoolbeleid zoals doelstellingen, 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft precies 
voor op welke gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet 
vragen. Het managementteam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over toelatingsbeleid van 
leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige plannen 
mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij 
het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR 
ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het 
managementteam. Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een 
klankbord voor het managementteam en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

2.2 Samenstelling 

De medezeggenschapraad op De Meerkoet bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en 
drie namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 
verkiezingen voor een periode van 4 jaar in de raad opgenomen.  

De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar geen wijziging 
ondergaan. 



De MR bestaat uit: 

Personeelsgeleding: Mieke Borst (lid), Joke van Rijn (lid), Sander  Overpelt (lid) 

Oudergeleding:  Imke Theunissen (voorzitter), Annebel Roos (lid)  en Tanja Agema 
(secretaris) 

De MR heeft het afgelopen jaar 5 maal vergaderd.  

De vergaderingen van de MR zijn alle keren bijgewoond door de directie, namens het 
management team (MT). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar 
geen toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen. 

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en 
beleidsstukken vanuit het managementteam, ingekomen post/nieuwsfeiten.   

De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  

De notulen van de MR zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de school.  

3. Aangeboden beleidsagenda 2019-2020  

Vanuit het management team zijn onderstaande onderwerpen op de agenda gezet:  

• Formatieplan 2020-2021 (ter instemming personeelsgeleding)  
• Schoolgids 2020-2021 (ter instemming)  
• Begroting 2020 (ter informatie)  
• Jaarrekening 2019 (ter informatie)  
• Verplaatsen studiedagen (ter instemming) 

De MR heeft o.a. de volgende onderwerpen op de agenda gezet:  

• Verbeteren communicatie tussen school/ouders (ter advies)  
• Beleid en communicatie activiteitencommissie en benoeming en taken klassenouders 

(ter advies)  
• Hygiëne binnen school (ter advies) 
• Professionaliteit bepaalde leerkracht (ter informatie)  
• Verbeterpunten (tip/tricks) thuisonderwijs bij evt. toekomstige corona-uitbraak (ter 

advies). 



4. Verantwoording schooljaar 2019-2020 

In deze paragraaf wordt beschreven welke onderwerpen in de MR zijn besproken. 

De personeelsgeleding stemt in met het formatieplan voor 2020-2021. Ten opzichte van het 
huidige schooljaar zijn geen grote wijzigingen aangebracht. Er blijven aanvankelijk 5 groepen 
, waaronder  1 kleutergroep. Meester Sil zal na de zomervakantie niet meer werkzaam zijn op 
de Meerkoet maar wel in de invalpoule van Surplus.  

4.1 Financiën: jaarrekening en begroting  

De jaarrekening 2019 is doorgenomen. De begroting van 2021 is ter informatie aan de MR 
verstrekt.  

5. Functioneren MR  

5.1 Zichtbaarheid  

In het vorig schooljaar is de MR jaar gestart met de intensivering van de communicatie naar 
de ouders. Ouders worden geïnformeerd via een actuele MR-website en FIEP en een 
informatiebulletin dat aan het begin van het jaar wordt toegestuurd. De directie geeft aan  
voorstander te zijn van openheid en transparantie. 

5.2 Verkiezingen 

In het schooljaar hebben geen verkiezingen plaatsgevonden. Er hebben zich geen ouders 
kandidaat gesteld voor de vacature MR-oudergeleding. De MR heeft zelf Nienke Dikmans 
benaderd ( voorzitster van de AC). Ze wil eerst een keer een vergadering van de MR bijwonen 
voordat ze beslist of ze toe wil treden tot de MR. Mocht Nienke besluiten niet toe te treden zal 
Tanja een jaar langer in de MR-oudergeleding plaats blijven nemen.  

5.3 Enquête thuisonderwijs 

De MR heeft een enquête gestuurd naar de ouders naar aanleiding van thuisonderwijs in 
coronatijd. Doel is om directie te adviseren hoe anders te handelen bij evt. bij 2e corona-
uitbraak. Het advies zal na de zomervakantie uitgebracht worden ter advies aan de directie.  

6. Meer informatie 



  
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de 
MR zijn besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze 
vergaderingen.  

7. Contact met de MR  

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email 
mr@bsdemeerkoet.nl. 

8. Vooruitblik schooljaar 2020-2021 
  
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid 
op De Meerkoet  te toetsen en te borgen. Speciale aandachtspunten zijn daarbij de verbetering 
van de) communicatie richting ouders.  
Wij gaan uit van een prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs betrokken 
voelen, in het bijzonder bij Basisschool De Meerkoet. 

Medezeggenschapsraad Basisschool De Meerkoet  
September 2020  
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