
Jaarverslag MR 2019 – 2020 

 

Vergaderingen 

In het schooljaar 2019 – 2020 is de MR 4 maal bijeengekomen. Hierbij zijn er twee 

fysieke vergaderingen geweest op 25 november en 9 maart. In verband met de corona 

maatregelen is er door middel van videobellen overlegd op 23 april en 9 juli. De directeur 

Gert-Wim Sterk is bij deze vergaderingen aangeschoven om zaken toe te lichten of te 

bespreken.  

GMR 

Tot dit schooljaar waren er twee leden van de MR vertegenwoordigd bij de GMR. Op dit 

moment wordt de GMR anders georganiseerd, waardoor de samenstelling van de GMR 

wordt losgekoppeld van de MR. Hiervoor zijn onlangs verkiezingen geweest.  

Agendapunten 

Naast algemene agendapunten zijn in 2019-2020 de volgende zaken besproken:  

- Vakantierooster 

- Financiele stukken (o.a. schoolformatieplan / begroting) 

- Evaluatie managementstructuur 

- Plan van Aanpak (meerjarenplan schoolontwikkeling) 

- Schoolgids 

- Groepsverdeling 

- Coronacrisis, gedeeltelijke openstelling school vanaf 11 mei en communicatie over 

bijbehorende maatregelen. Daarnaast hebben we ook met elkaar nagedacht over 

de volledige openstelling van de school per 8 juni.  

Samenstelling 

De samenstelling van de MR is afgelopen schooljaar gewijzigd. We hebben in januari 

2019 afscheid genomen van Corine Timmermans, en in november Annemarie van Gelder 

welkom mogen heten. Vanaf volgend schooljaar nemen we afscheid van Jaap Lankamp, 

hij zal worden opgevolgd door Bart Ouwehand. De samenstelling van de MR is nu als 

volgt: 

Ouders 

Annemarie van Gelder (voorzitter) 

Marjon Jonkers 

Bart Ouwehand 

 

Leraren 

Lisa Heiblom (secretaris) 

Alda Eggink 

Caroline van Tilborg 

Communicatie 

Berichtgeving van de MR aan de ouders verloopt via Parro en de nieuwsbrief. 

Berichtgeving van de MR aan het team verloopt via de teamvergadering, e-mail en – 

indien nodig – gezamenlijke overlegmomenten.  

Vergaderingen schooljaar 2020 – 2021 

De vergaderingen voor het volgende schooljaar zijn (onder voorbehoud van wijzigingen) 

voorgesteld op 12 oktober, 27 januari, 19 april en 5 juli.  


