
Jaarverslag MR Gevers Deynoot 2019.2020 
 

1 
 

 

Inhoud 

 

 

Voorwoord          p.2. 

Algemeen          p.2. 

Samenstelling MR en datum van indiensttreding      p.3. 

Werkwijze           p.3. 

Overzicht besproken onderwerpen        p.4. 

Vooruitblik schooljaar 2020-2021        p.5. 

  



Jaarverslag MR Gevers Deynoot 2019.2020 
 

2 
 

 

Voorwoord 

Middels het jaarverslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het 

jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft 

een overzicht van onderwerpen die het afgelopen schooljaar zijn behandeld. Tenslotte 

wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende 

schooljaar.  

 

Algemeen  

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 

onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Er wordt gebruik 

gemaakt van informatie,- advies en instemmingsrecht. Samen verbeteren we de kwaliteit 

van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is 

daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het 

organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een 

periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

Instemmingsrecht 

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel 

hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en 

personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids 

en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Adviesrecht 

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de 

medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen 

(het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het 

personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de 

medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen. 
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Samenstelling MR  

Afgelopen schooljaar is de samenstelling van de oudergeleding gewijzigd. Ronald de Lange 

heeft afscheid genomen en Fleur Stijnman is toegetreden en heeft de Secretaris rol op zich 

genomen.  

Ook de samenstelling van de personeelsgeleden is gewijzigd. Vorig schooljaar heeft Sanne 

Hulsbos de MR verlaten. 

Huidige samenstelling en datum aanstelling ziet er als volgt uit; 

Personeelsgeleding  Functie  Zittingsperiode vanaf  

   

Heiltje van Rijn Lid Maart 2018 

Ilse Woesthoff Lid  Sept 2018 

Danielle Abbenbroek Lid  Sept 2018 

    

 

Oudergeleding  Functie  Zittingsperiode vanaf  

   

Henri Koopman Voorzitter en afgevaardigde 
en voorzitter GMR 

Nov 2015 

Fleur Stijnman Secretaris  Jan 2019 

Malieke ter Wiel Lid Sept 2018 

 

Werkwijze  

De MR komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en er 

volgt na iedere vergadering een verslag, welke na goedkeuring op de website van de school 

wordt geplaatst. Regelmatig worden ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen 

binnen de MR middels de Social Schools. De directeur zit iedere vergadering (op uitnodiging) 

het tweede deel bij en kan zodoende alle relevante vragen beantwoorden en onderwerpen 

toelichten.   

De MR bijeenkomst zijn gehouden op:  

1 oktober, 26 november, 28 januari, 31 maart, 12 mei, 30 juni. 
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Overzicht besproken onderwerpen   

Naast de vaste onderwerpen, zoals het jaarlijks financieel jaarverslag, de balans en 

begroting, formatieplan en vakantierooster, stonden de volgende onderwerpen op de 

agenda.  

• Medezeggenschap statuten en regelementen 
• Aanstelling procedure nieuwe schooldirecteur 
• Budget en evaluatie extra werkdrukverminderingsgelden 
• Het Schoolplan is besproken en de mening van de MR is verwerkt, waarna 

instemming is verleend.  
• PO stakingen en gang van zaken op de Gevers 
• Verantwoording van de OR geldstromen 
• Veiligheid op het schoolplein na zonsondergang  
• Indeling onderwijs op afstand tijdens Corona crisis 
• Voortgang onderwijs tijdens Corona crisis 
• Overgang Plusklas naar Plustaken binnen eigen groep 
• Sociaal Veiligheidsplan 2020-2021 
• Onderzoek naar de kwaliteit van de TSO 
• Duurzame inzetbaarheid leerkrachten 
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Vooruitblik schooljaar 2020-2021 
 
Het komende schooljaar heeft de MR de volgende punten op haar agenda:  
 

- Ouder tevredenheidsonderzoek 
- Evaluatie vernieuwde aanpak van Plusklas naar Plustaken 
- Voortgang en opvolging kwaliteit onderzoek TSO / mogelijk wijzigen schooltijden 
 

 
 


