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Het doel en de taken van de MR 

Medezeggenschap helpt de school beter besturen en de kwaliteit te verhogen. De MR behartigt de 

belangen van de ouders, leerlingen en het personeel. Tevens bevordert het de openheid en het 

onderling overleg in de school. De Wet Medezeggenschap op scholen regelt het 

medezeggenschapsrecht.  

De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op 

school. De MR heeft: 

- Adviesrecht (bijv. vakantieregeling) 

- Initiatiefrecht (alle aangelegenheden die de school treffen) 

- Instemmingsrecht (bijv. wijziging ouderbijdrage) 

 

De speerpunten van 2020 -2021 

 

Communicatie: een aantal keren in het jaar heeft de MR een artikel in de nieuwsbrief geplaatst. 

Hiermee informeerden wij u over de diverse ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een bijdrage 

geleverd in communicatie tussen school en ouders.  

Corona: afgelopen jaar hebben we actief geparticipeerd in de Covid-19 maatregelen die in en om 

school zijn genomen. 

Ouderpanelavond: We hebben een ouderpanelavond geïnitieerd. Helaas heeft deze avond door een 

gebrek aan deelnemers niet plaats gevonden. We hebben de ouders die zich wel hadden 

ingeschreven een aantal vragen voorgesteld en de antwoorden die hierop zijn gekomen zijn verwerkt 

in een kort verslag. Dit verslag is aan de betrokken ouders verstuurd. 

 

 

Naam Aangetreden Eerste periode Tweede 

periode 

Geleding 

Nynke Andela Jan. 2020 Sept 2021  

t/m 

Sept 2023 

 Ouder 

Don Kappenburg Jan. 2020 Sept 2021  

t/m 

Sept 2022 

 Ouder 

Carien Abels Sept 2016 Sept 2016  

t/m 

Sept 2019 

Sept 2019 

t/m 

Sept 2022 

Leerkracht 

Gregor  Martes Sept 2017 Sept 2017 

t/m  

sept. 2020 

Sept 2020 

t/m 

sept. 2023 

Leerkracht 
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Verantwoording 2020-2021 

Samenstelling 

Vorig jaar zijn Nynke Andela en Don Kappenburg toegetreden tot de MR. Dit jaar zijn er geen 

wijzigingen in de samenstelling van de MR.  

 

Covid-19 

In maart 2020 werden we geconfronteerd met Covid-19. Ook in 2021 hebben we nog te maken 

gehad met verschillende protocollen rondom Covid-19. De MR had een adviserende rol bij het 

samenstellen van deze protocollen. 

 

Overleg MR/AC/School 

De MR heeft dit jaar drie keer een gezamenlijke vergadering gehad met de AC. Tijdens de 

vergaderingen zijn de ontwikkelingen binnen de AC en de samenwerking tussen de MR, AC en school 

besproken. Daarnaast zijn de financiën wat betreft de ouderbijdrage besproken. 

Naast bovengenoemde taken heeft de MR de reguliere taken besproken: 

- Schooljaarverslag 

- Formatie 

- Vakantieplanning 

- GMR ( Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)  

- Zorgplan, jaarplan 

- Ouderavond 

- Financieel jaarverslag AC 

 

Punten voor 2021 – 2022 

 

1. Reguliere taken  

2. Communicatie  

3. Covid-19 

4. Inloop ochtend/middag 


