
MR Jaarverslag schooljaar 2019-2020 

 

Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van RKBS De Vrijhoeve over het schooljaar 

2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR waar zij zich in dit schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban (ouders en personeel) en overige betrokkenen 

te informeren over de activiteiten van de MR. In dit verslag zijn de belangrijkste onderwerpen 

opgenomen.  

 

De medezeggenschapsraad 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Het is een orgaan dat is gericht op medezeggenschap, dus op inspraak. De MR 

overlegt met de directie van de school over belangrijke en actuele schoolzaken. Zij houdt hierbij 

rekening met de belangen van de school, het personeel en de ouders en leerlingen. De MR heeft over 

diverse onderwerpen adviesrecht en over andere onderwerpen instemmingsrecht. Deze zijn precies 

omschreven in de WMS. Hiernaast fungeert de MR als klankbord voor de directie en is een kanaal 

voor ouders met vragen of opmerkingen. 

 

Samenstelling van de MR 

De medezeggenschapsraad van basisschool De Vrijhoeve bestaat uit 4 leden. Hiervan 

vertegenwoordigen 2 leden het onderwijzend personeel en 2 leden de ouders van de leerlingen. Bij 

aanvang van het schooljaar 2019-2020 werd de MR gevormd uit de volgende personen: 

Personeelsvertegenwoordiging: 

Daniëlle de Graauw 

Christy Westerlaken 

Oudervertegenwoordiging: 

Mirella Wagemakers (voorzitter) 

Ellen Mulder  

 

Verloop van het schooljaar 2019-2020 

Het schooljaar begon zoals overige jaren. De MR had plannen gemaakt en deze opgenomen in het 

activiteitenplan. Ook waren we begonnen aan de uitvoering ervan. In maart hebben we onze 

activiteiten gedeeltelijk stil moeten leggen, vanwege de landelijke schoolsluiting van basisscholen. 

Deze sluiting was noodzakelijk vanwege de volksgezondheid. Leerlingen hebben gedurende deze 

periode online thuisonderwijs gekregen, wat succesvol is verlopen. De medezeggenschapsraad heeft 

de directie advies gegeven over de voorwaarden voor hervatting van klassikaal onderwijs vanaf 11 

mei en de wijze waarop dit naar ouders gecommuniceerd werd. Vanwege de veiligheid mochten 

ouders ook na deze datum de school niet betreden, waardoor de MR geen activiteiten meer heeft 

kunnen organiseren. 



Overleg en communicatie 

De MR heeft aan het begin van het schooljaar 6 vergaderingen ingepland. Hiervan is 1 vergadering 

komen te vervallen, wegens de schoolsluiting. Daarnaast is er voor de herstart van de school een 

extra vergadering gehouden over de te treffen maatregelen bij de herstart van het klassikaal 

onderwijs op school.  

Iedere bijeenkomst bestond uit een informatievergadering voor de leden onderling en een 

overlegvergadering, waarin zaken werden overlegd met de directie. De agenda van de MR 

vergadering kende een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast werden ontwikkelingen op onze school 

op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar waren er jaarlijks terugkerende onderwerpen waarop 

de MR instemming of advies heeft geven, zoals het schooljaarplan en -verslag, de formatie en de 

schoolgids.  

Overige vormen van overleg en communicatie 

Het contact met Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verliep via de 

directie door het indienen van vergaderstukken en via e-mail. Daarnaast is er een paar keer 

persoonlijk overleg geweest met het College van Bestuur van Leerrijk! 

De achterban van de MR bestaat voor de personeelsgeleding uit het voltallig personeel van de 

school. De communicatie vond plaats tijdens het teamoverleg. De achterban van de oudergeleding 

bestaat uit de ouders van de leerlingen. De communicatie met deze doelgroep vond in het algemeen 

plaats via Parro. 

 

Besproken onderwerpen 
 
Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019 

Bij de start van het schooljaar is het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 besproken. Hierin is in 

het kort beschreven wat de MR in het algemeen doet en wat de belangrijkste vergaderpunten waren. 

Dit verslag is ter informatie en verantwoording openbaar gesteld voor geïnteresseerde ouders. 

Schooljaarverslag 2018-2019 

Het schooljaarverslag vormt de verantwoording naar de doelgroepen: ouders, personeelsleden en 

externe partijen, zoals bestuur en inspectie. Deze is door de directie gepresenteerd en besproken in 

de MR. De MR heeft hiervoor akkoord gegeven. 

Schoolgids  

De schoolgids is een document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar 

diverse praktische zaken, die van belang zijn voor ouders. Het geeft in het kort het beleid van de 

school weer. De MR heeft hier kritisch naar gekeken en vond het duidelijk en zorgvuldig. Er is dan 

ook instemming verleend, waarna de gids onder de ouders verspreid werd. 

Ouderparticipatie 

De MR streefde ernaar om de drempel naar school en medezeggenschapsraad te verlagen en de 

betrokkenheid te bevorderen. Om dit te bereiken hebben we 2 denktankavonden, koffie-uurtjes en 

een informatiemarkt georganiseerd. 



• Denktankavonden 

De eerste denktankavond, met als onderwerp “communicatie”, heeft plaatsgevonden. Hierin 

zijn positieve en verbeterpunten, met betrekking tot de huidige vorm van communiceren, 

door ouders aangegeven en besproken. De tweede denktankavond met als onderwerp 

“thematisch onderwijs” heeft niet plaats gevonden, omdat hier niet voldoende 

aanmeldingen voor waren. Het team van leerkrachten had hiervoor een programma 

opgesteld en uitgewerkt. Omdat we het toch belangrijk vinden dat ouders een beter beeld 

krijgen van het thematisch onderwijs, is het team van plan om de inhoud op een andere 

manier aan te bieden. 

• Koffie-uurtje 

Iedere laatste woensdagochtend van de maand is er een koffie-uurtje georganiseerd. Ouders 

kregen dan de mogelijkheid om op een informeel niveau contact te maken met overige 

ouders, school en medezeggenschapsraad. Ook kreeg de MR de mogelijkheid om de 

achterban te informeren en raadplegen, wanneer dat gewenst was. Deze koffie-uurtjes zijn 

als positief ervaren. De opkomst was wisselend. Hierdoor kreeg de MR de mogelijkheid om 

ouders zowel in groepsverband als individueel te spreken.  

• Informatiemarkt 

In samenwerking met de ouderraad heeft de medezeggenschapsraad een informatiemarkt 

georganiseerd om ouders te informeren over de werkzaamheden van MR en OR en meer 

vrijwilligers te werven om in te zetten bij activiteiten van de school. De samenwerking en 

communicatie met de ouderraad verliep niet optimaal, waardoor de laatste doelstelling niet 

behaald is. 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

De tussen schoolse opvang was uitbesteed aan kinderopvangorganisatie Mikz. Door de kosten en 

gebrek aan vrijwilligers en beweegspecialisten heeft Mikz aangegeven met de TSO te stoppen binnen 

Leerrijk. Hierop heeft Leerrijk een nieuwe opvangorganisatie gezocht en heeft een contract 

afgesloten met TSO CLUB met ingang van januari 2020.  

Benoemingsadviescommissie 

Er is een vacature ontstaan voor de functie van klassenassistent. Voor de invulling van deze vacature 

is een benoemingsadviescommissie aangesteld, waarin de MR vertegenwoordigd was. Aan het einde 

van het schooljaar is ook een vacature ontstaan voor de functie van directeur en Intern Begeleider, 

met ingang van schooljaar 2020-2021. Deze functies zijn tijdelijk ingevuld. In de loop van schooljaar 

2020-2021 zal de werving en selectie voor de definitieve invulling van deze functies plaatsvinden. 

Continurooster 

Na de heropening van de school is er gekozen voor een continurooster, om het contact met ouders 

zo beperkt mogelijk te houden. Dit werd als positief ervaren. De school wil onderzoeken of het 

mogelijk is om het continurooster definitief te handhaven. De MR staat hier positief tegenover. 

Omdat er nu nog een contract bestaat met TSO CLUB, handhaven we voorlopig het oorspronkelijke 

pauzerooster. 

 

 

 



Overige onderwerpen 

In onderstaand schema zijn overige behandelde onderwerpen kort omschreven. De MR heeft deze 

onderwerpen besproken en hierover geadviseerd en/of hiermee ingestemd. 

 

Onderwerp Inhoud Instemming/advies 

Tevredenheidspeiling De school maakt gebruik van “de 
testspiegel” 

positief 

Schooljaarplan 2020-2021 Beleid voor schooljaar 2020-2021, welke 
gebaseerd is op het schoolplan 

positief 

Veiligheidsplan Beleid m.b.t. veiligheid van leerlingen op 
school 

positief 

Begroting MR Begroting van financiële middelen en 
realisatie.  

positief 

Vakantierooster/jaarplanning Verdeling van vrije dagen positief 

Urenberekening Berekening van het aantal lesuren voor 
leerlingen 

positief 

Formatieplan Overzicht van de formatie 2020-2021. 
Hierover heeft de MR advies gegeven en 
ingestemd 

positief 

Werkverdelingsbeleid 
 

Beleid m.b.t. de taakverdeling over de 
verschillende functies 

positief 

 

 

Vooruitblik schooljaar 2020-2021 

De activiteiten en doelstellingen voor het schooljaar 2020-2021 worden bepaald tijdens de eerste MR 

vergadering. Deze worden opgenomen in het activiteitenplan. 

Mirella Wagemakers en Daniëlle de Graauw stappen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar uit 

de MR. We hebben inmiddels een nieuw lid gevonden voor de oudergeleding, namelijk Tjitske van 

den Bogaart. Het MR-lid vanuit de personeelsgeleding is helaas nog niet bekend. De MR hoopt zo 

spoedig mogelijk de vacature in te kunnen vullen om met een compleet en enthiousiast team het 

nieuwe schooljaar te kunnen starten. 

 

Medezeggenzeggenschapsraad basisschool De Vrijhoeve 

September 2020 


