
 

 

                                                                                                                         
 

Jaarverslag MR KBS De Driezwing 2019-2020                               

 

Inleiding 

Op grond van WMS-artikel 7 is de Medezeggenschapsraad (MR) verplicht een jaarverslag te 

schrijven. De MR moet aan iedereen die bij school betrokken is, schriftelijk verslag doen van zijn 

werkzaamheden. In dit verslag kunt u lezen waar wij het afgelopen jaar aandacht aan hebben 

besteed. 

Wat doet de MR? 

De MR vormt de schakel tussen ouders, personeel en directie. De MR is een orgaan voor 

medezeggenschap en inspraak. De MR vertegenwoordigt zowel ouders (oudergeleding) als personeel 

(personeelsgeleding) en neemt namens hen een standpunt in ten aanzien van het schoolbeleid. Een 

van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. De exact 

omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een reglement. In het reglement vindt u informatie over de 

werkwijze van de medezeggenschapsraden. Wat zijn de regels voor het houden van verkiezingen, 

wanneer wordt de achterban (zowel van de ouder- als van de personeelsgeleding) geraadpleegd enz. 

Het reglement kunt op vinden op: 

https://inos.nl/wp-content/uploads/2019/10/20190925-GMR-MR-statuut-en-reglement.pdf 

 

Wat is het doel van de MR? 

Het doel van de MR is dat belanghebbenden, ouders en personeel, kunnen meepraten over 

beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, 

zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Via 

de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meedenken.  

Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de MR beschikken over goede informatie. Dat 

betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, de leerkrachten, de 

directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (u bent als toehoorder welkom), 

maar kunnen voor een deel besloten zijn. 

 

Samenstelling 

De MR van De Driezwing bestaat uit een afvaardiging van het personeel  (drie leden) en een aantal 

ouders (drie leden). Hans Versluijs vertegenwoordigt de directie. 

Namens het personeel nemen deel Tilly Ursem (secretaris), Carlijn Voesenek en Caroline van 

Leemput deel. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal Caroline van Leemput worden vervangen 

door Wilma Talstra. 

Namens de ouders namen de onderstaande personen deel: Chantal Groot (voorzitter),  John van 

Enckevort (penningmeester) en  Annabel Audenaerd. 

 

Cursussen 

In schooljaar 2019-2020 hebben de leden niet deelgenomen aan een training of cursus. 

Vergaderingen 

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data:  

• dinsdag 17 september 2019 

• dinsdag 12 november 2019 

• dinsdag 14 januari 2020 

• dinsdag 17 maart 2020 

http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/pdf/MR/reglement.pdf
https://inos.nl/wp-content/uploads/2019/10/20190925-GMR-MR-statuut-en-reglement.pdf


 

 

• dinsdag 19 mei 2020 

• dinsdag 23 juni 2020 

Besproken onderwerpen 

Gedurende het schooljaar zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Corona en gevolgen hiervan voor het onderwijs bij de kinderen  

• Schoolgids 

• Schoolkalender 

• Huishoudelijk reglement MR 

• Jaarplan en jaarplanning MR 

• Jaarverslag MR 

• Inventariseren scholingsbehoeften 

• Interieur/huisvesting school 

• Ouderbijdrage 

• Kober (VSO, TSO, BSO en start peuterspeelzaal, communicatie) 

• Passend onderwijs/ schoolondersteuningsprofiel 

• Schoolbegroting 

• Veiligheid/ BHV 

• Formatie 

• Vakantierooster 

• Profilering De Driezwing  

• Contact GMR 

• Begroting MR 

• Speerpunten team en MR 

• Financiële situatie school in combinatie met het leerlingenaantal 

• Onderwijsontwikkelingen 

• Tevredenheidsonderzoek 

• Klachtenregeling 

• Verkiezingen PMR (Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad) 

• Ouderenquête MR 

• Ouderbetrokkenheid 

• Aanpassingen schoolplein 

• Communicatiemiddelen school – schoolapp 

• Afwezigheid oudervereniging en verloop van schoolactiviteiten 

• (andere) Schooltijden 

• Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafden (voorheen Eureka) 

• Werkverdelingsplan en de rol van de MR hierin 

• Schoolrapport – frequentie en vormgeving 

In het huidige schooljaar is het speerpunt, adviseren en ondersteunen bij de invoering van de nieuwe 

rapporten, gerealiseerd. De speerpunten, bijdrage aan de soepele overgang van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de oudervereniging en aandacht voor behoud en verbetering van het 

kwaliteitsniveau, blijft de MR actief monitoren. Het speerpunt, gesprekspartner bij de uitrol van de 

schoolapp, blijft gehandhaafd. 

 

Vooruitblik 

Naast de vaste agendapunten richt de MR zich in schooljaar 2020-2021 op de volgende onderwerpen: 

• Gesprekspartner bij het verbeteren van de schoolapp. 

• Profilering van de school met als onderwerpen: 

o Sparringspartner bij het herzien van de schoolvisie 



 

 

o Onderwijs (nog) meer inzetten op digitale en studievaardigheden. 

o Ondersteuning en monitoring van onderwijsconcepten zodat de kwaliteit van het 

onderwijs op of boven niveau blijft en mee kan in de huidige tijd. 

 

Vergaderdata 

In het schooljaar 2020-2021 zijn alle vergaderingen op dinsdagavond op de volgende data: 

• dinsdag 15 september 2020 

• dinsdag 17 november 2020 

• dinsdag 12 januari 2021 

• dinsdag 16 maart 2021 

• dinsdag 18 mei 2021 

• dinsdag 6 juli 2021 

Aanvang: 19.30 uur. 

 

Financiën 

De MR heeft per kalenderjaar de beschikking voor een budget van 500,- euro die beschikbaar wordt 

gesteld door KBS de Driezwing. 

Gedurende het kalenderjaar zijn er uitgaven geweest t.a.v.: 

• Lidmaatschap VOO: De MR is al enkele jaren lid te worden van de Vereniging openbaar 

Onderwijs. Hiermee profiteert de MR van door o.a. korting op cursussen, advies via helpdesk, 

toegang tot informatie. 

• Overige kosten betrof presentjes voor vertrekkend MR lid+ zwangerschap 

• Voor het lopende kalenderjaar is nog een budget van 331,50 euro beschikbaar. 

 

 
 


