
 

 

Inleiding 

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school is in januari 2010 opgericht.  

Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de MR, vertellen wij u in dit jaarverslag in 
het kort e.e.a. over het afgelopen kalenderjaar 2020. 

De samenstelling van de MR is momenteel alsvolgt: 

● Janneke de Boo,  voorzitter, lid oudergeleding  
● Nelly Stolk, secretaris, lid personeelsgeleding  
● Corneli Jacobse, lid personeelsgeleding 
● vacature lid oudergeleding  

 
Willemien Ariese heeft de MR aan het eind van 2020 verlaten, vanwege de aanvaarding van een 
andere functie op een andere school. In haar plaats komt met ingang van januari 2021 Corneli 
Jacobse.  
Esther Lodder heeft de MR ook verlaten aan het einde van 2020. Dit is nog een vacature, die we zo 
spoedig mogelijk hopen op te vullen. 

 
  

Vergaderingen 

We hebben dit jaar vier keer vergaderd,  op 29-01-2020, op  01-07-2020, op 17-09-2020 en op 
26-11-2020. Vanuit de directie was Marieke de Jager (een gedeelte van) de vergaderingen aanwezig.  

 

Adviesvragen 

De MR op onze school heeft een adviserende functie en heeft in 2019 de volgende aanvragen 
behandeld: 

Omschrijving adviesaanvraag Advies MR 

Adviesaanvraag  begroting 2020 positief 

Adviesaanvraag ouderbijdrage positief 

Adviesaanvraag sociaal veiligheidsplan positief 

Adviesaanvraag methode “Wonderlijk gemaakt” positief 

Adviesaanvraag noodrooster 11 mei t/m 1 juni positief 

Adviesaanvraag anti-pestprotocol positief 



 

 

Inhoudelijk 

Een  greep uit de zaken die besproken zijn: 

Op de vergadering in januari hebben we gesproken over de schooltijdenroosters. Er komen 
bewaarbrieven met informatie over de verschillende mogelijkheden. We spraken over de 
implementatie van de methode “Wonderlijk gemaakt” en wat hierbij de taak en de rol van de ouders 
is. We bespraken de begroting en gaven een positief advies. 

Tijdens de vergadering van 1 juli spraken we verder over de bevindingen van de 
schooltijdencommissie en de voortgang van dit traject. We maakten een afspraak met Johan de 
Vogel, van de MR van de Bosseschool. In de gesprek hebben we veel achtergrondinformatie 
gekregen. Daardoor weten we meer over knelpunten en valkuilen. Verder ging het ook over de 
pleincommissie,  de ideeën voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs en de verdeling van de 
werkdrukgelden. 

Tijdens de vergadering van 17 september hebben we hoofdzakelijk over de schoolgids vergaderd. 
Verder kwam ter sprake dat de oudergeleding van de MR wel erg technisch met de school bezig is. 
We gaan voor deze ouders kijken hoe en wanneer ze een kijkje in de school kunnen nemen, zodat ze 
ook wat meer uit de praktijk mee kunnen praten.  

Tijdens de vergadering van 26 november  zijn er veel lopende zaken doorgesproken met de directie, 
o.a. nieuwe personeelsleden, nieuw logo en het uitproberen van lessen van de geïntegreerde 
zaakvakkenmethode Blink. 

Op deze vergadering is ook besproken dat Willemien uit de MR gaat. We zoeken een nieuw MR-lid 
uit het personeel. We spraken af een oproep te doen voor een nieuw lid uit de oudergeleding, ter 
vervanging van Esther en maakten een lijst van mensen die we kunnen benaderen, als niemand zich 
spontaan aanmeldt. 

Voor de overige zaken die besproken zijn verwijs ik u naar onze notulen die te vinden zijn op de 
website.  

 

Contact met de MR 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact op. We zetten dit op de interne 
memo wanneer de MR vergadert.  

 

Namens de MR van de “Groen”, 

Adviesaanvraag noodrooster 8 juni t/m zomervakantie positief 

Adviesaanvraag werkdrukmiddelen positief 

Adviesaanvraag werkverdelingsplan positief 

Adviesaanvraag schoolgids positief 



 

Nelly Stolk, secretaris 

Email: n.stolk@cbs-groen.nl ,  mr@cbs-groen.nl 
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