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JAARVERSLAG MR 2019-2020 
 
Medezeggenschapsraad BS De veste 2019-2020 
Via dit jaarverslag willen we u op de hoogte brengen van de activiteiten van de Medezeggenschapsraad 
(MR) van het afgelopen schooljaar. De MR volgt de ontwikkelingen van onze school en staat daarbij 
voor het belang van ouders en leerkrachten, die allen goed onderwijs voor kinderen willen in een 
veilige omgeving. 
 
Samenstelling van de MR 
De MR bestaat op Bs de Veste bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De directeur is aanwezig als 
adviserend lid van de raad. De samenstelling is als volgt. 
Leerkrachten :   Jadine Spierings (penningmeester) (Jadine is vanaf jan tot en met mei vervangen door               
                             Joyce Brand ivm zwangerschapsverlof) 
                         Gerry Biemans 

         Simone de Vos (secretaresse) 
Ouders :          Janneke Kemmeren (notulist) 
                        Feiko de Graaff (voorzitter) 
   Ellen Boonman 
 
Afgelopen schooljaar zijn de 6 vergaderingen bijgewoond door Eric de Brouwer die het beleid van de 
algemene directie van Leerrijk! en de organisatie van onze school toelicht. Tevens geeft hij antwoord op 
vragen die uit de vergadering naar voren komen. 
Eén keer per jaar vindt er een gezamenlijke vergadering met MR en OR (ouderraad) plaats.  De MR 
houdt zich voornamelijk bezig met het beleid en organisatie van de school terwijl de ouderraad 
activiteiten zoals schoolreisjes en carnaval organiseert. Er zijn veel raakvlakken en het is daarom een 
goede zaak dat de MR en de OR elkaar weten te vinden. 
Afgelopen jaar stond deze vergadering in het teken van: toelichting m.b.t. ARBO en plan van aanpak, de 
resultaten van de ouderenquête en een uitleg over het groepsplanloos werken   
Een vergadering is niet doorgegaan i.v.m. coronamaatregelen. 
Een keer is er, op verzoek van ouders, een vergadering belegd met een afvaardiging van een aantal 
ouders uit een groep, IB, directie en een lid van de MR. Hierin is de bezorgdheid van ouders over de 
gang van zaken in een bepaalde groep, de acties die ondernomen zijn door school en m.n. het 
communiceren daarover is besproken. Er zijn afspraken over gemaakt  
De MR vindt het fijn dat ouders ons weten te vinden indien nodig.  
 
De MR heeft in de overige vergaderingen aandacht besteed aan diverse onderwerpen zoals: 

 Update directie over  personeel 

 Schooljaarverslag 2018-2019 

 Jaarbegroting 2020/financiën  

 Tussentijdse evaluatie  jaarbegroting 2019 

 School(jaar)plan 2020-2021 

 Trendanalyses 

 Arbo; stand van zaken 

 GMR notulen  

 OR notulen 

 Schoolgids 2020-2021 

 Schoolkalender 2020-2021 

 Vakantierooster en urenberekening 2020-2021 

 Formatie 2020-2021 

 Verkeerssituatie rondom de school/BVL 

 BSO en overblijven 

 Verkiezingen 

 Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

 Werkdrukverlagende middelen 2019-2020 
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 Activititeitenplan MR 

 PDCA’s 2019-2020 

 Protocol handelen bij overlijden 

 Leerlingpopulatie 

 Analyse quickscan 

 Ouderenquête 

 ZIEN  

 Intern ondersteuningsplan 

 Kanjertraining/pestprotocol 

 Burgerschap 

 Voortgang schooljaarplan 2019-2020 (wat gaat er al goed,wat minder,wat niet) 

  Schema oudergesprekken kleuters 

 Nieuw toezichtkader van de inspectie 

 Onderwijs in coronatijd  

 Stand van zaken in een bepaalde groep 

 Uitleg Leerrijk! Waarderingskader 

 Protocol doubleren 

 
Kortom onderwerpen die voor de school zowel voor de ouder en kind van groot belang zijn. Ieder 
advies wordt serieus genomen en voor belangrijke beleidswijzigingen heeft het bestuur zelfs 
instemming nodig van de MR. 
De raad bevordert op deze manier openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De 
notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website. Ook in de infoflits worden belangrijke 
punten, die in de vergadering besproken zijn, weergegeven. 
  
Tenslotte 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het volgende schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar 
alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen 
dan horen wij dat graag. Van 20.00 tot 20.15 uur is ervoor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties en 
verdere opmerkingen onder de aandacht van de raad te brengen. Laat het ons vooraf wel even weten. De 
vergaderdata staan vermeld in de informatiekalender. Aarzel niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen 
en vragen aan ons te mailen. Het e-mailadres van de MR is mrdeveste@leerrijk.nl 

 
Mr Bs De Veste. 

 
 

 


