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Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS Beatrixschool. In dit verslag 

beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 

Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u 

reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: MR@obsbeatrixschool.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Dennie Vossebelt, voorzitter 

 

Algemeen 

De MR van OBS Beatrixschool levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de 

kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en 

personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR 

functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft 

ernaar een pro-actieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de 

achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én verstrekken.  

 

Samenstelling van de MR 21-22 

Rosalien Keo-Limburg (ouder) per september 2021 

Nieuwsbrief 

Jan ten Klooster (ouder) per september 2020 

Verkiezingen, website en aanspreekpunt MR De Rolpaal 

Dennie Vossebelt (ouder) per september 2017 

Voorzitter en aanspreekpunt GMR 

Anita Meijer (personeel) per augustus 2017 

secretaris  

Willeke Mos  (personeel) per september 2021 

Penningmeester en aanspreekpunt ouderraad 

Annemarie Kiers (personeel) per augustus 2015 

Leerlingenraad 

 

 

 



  
 

Verkiezingen 

 

Afgelopen schooljaar zijn er verkiezingen voor de ouders en docenten in de MR georganiseerd. Cindy 

stopt in de oudergeleding en Adriaan stopt in de personeelsgeleding. Bij de ouders heeft één 

kandidaat gereageerd. Rosalien Keo-Limburg neemt schooljaar 21-22 zitting in onze MR. Bij de 

docenten neemt Willeke het stokje over van Adriaan. Daarmee starten we schooljaar 21-22 weer 

met een voltallig mr. 

 

Vergaderingen 

De MR heeft het afgelopen jaar 5 keer met de directeur vergaderd over diverse onderwerpen. De MR 

heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en/of 

goedgekeurd: 

Schoolplan, schooljaarplan, mr-kalender en huishoudelijk reglement, schoolgids, begroting, 

vakantierooster/studiedagen, formatieplan, Hallo Wereld, corona/nationaal plan onderwijs, mr 

Rolpaal, vog stagiaires, vertrouwenspersoon, ouderparticipatie, onderhoud schoolgebouw, procedure 

nieuwe directeur en verkiezingen. 

 
Overleg van de MR 
Naast alle standaard onderwerpen hebben we dit jaar in het bijzonder gesproken over de corona-
aanpak en de gelden om achterstanden aan te pakken. Daarnaast heeft het vertrek van de directeur 
de nodige aandacht gevraagd om dagelijkse gang van zaken en de overgang naar een nieuwe 
directeur in gezamenlijkheid op te pakken. Het onderhoud van het gebouw was een terugkerend 
item, dat wordt verder opgepakt met de interim of nieuwe directeur.  
 
De kritische MR 
We hebben vorig jaar geconcludeerd dat we meer structuur wilden in onze vergaderingen. En dat is 
redelijk gelukt. Stukken werden tijdig aangeleverd. Er is meer contact gezocht met andere geledingen 
binnen de school of stichting. Met de gmr is dit contact prima verlopen. Met de leerlingenraad en 
ouderraad bleef dit nog achter. Komend schooljaar hopen we hier ook meer de afstemming te 
vinden. Daarnaast willen we komend schooljaar een thema kiezen waarin we als mr de verdieping 
willen gaan zoeken. We denken aan ouderbetrokkenheid.  
 

Jaaragenda 

Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de taakverdeling, vergaderdata 

en jaarplanning inzichtelijk te maken voor de achterban en het bevoegd gezag werkt de MR met een 

Jaaragenda. Deze jaaragenda staat ter informatie op de website van de school. 

 

Contact met de achterban 

De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor 

de achterban. We hebben afgesproken om dit jaar na elke vergadering een MR-bericht te plaatsen in 

de nieuwsbrief. Hierin hebben we dit schooljaar een goede stap gezet. Ook op de website worden we 

beter zichtbaar met meer actuele informatie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze 

worden via de jaaragenda aangekondigd. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd 

om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.  

 

 

 

 

 



  
 

Deskundigheidsbevordering 

Het nieuwe MR-lid heeft een startcursus medezeggenschap gevolgd. De MR heeft afgelopen jaar een 

GMR-lid uitgenodigd bij de mr-vergadering waar het verbeteren van de samenwerking tussen GMR 

en MR is besproken.  

 

Bijlage: Alfabetisch overzicht behandelde onderwerpen, naar besluit en vergaderdatum 

 

Onderwerp Instemming Advies Ter informatie Vaststellen 

Schooljaarplan 21-22 17-02-2021    

Jaarverslag school 
20-21 

   17-05-2021 

Schoolgids 21-22  22-06-2021   

Groepsindeling   22-06-2021  

Formatieplan 17-05-2021    

Werkverdelingsplan 17-05-2021    

Coronaplan 05-01-2021/ 
22-04-2021 

22-04-2021   

Schoolbegroting 17-02-2021    

Jaarkalender    21-09-2020 

     

 
 
 
 

 


