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1  INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad mgr de Zwijsenschool van het schooljaar 

2020-2021, Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het schooljaar 2020-2021 en 

bovendien de ontwikkeling die zij met de school samen heeft doorgemaakt. Het jaarverslag is terug 

te vinden op de website van de school. 

 

 

 

 

2  WAT DOET DE MR? 

Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school heeft 

verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). DE MR is een 

orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het 

onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 

schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de keuze van 

een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en de manier waarop men 

ouders wil laten meehelpen in het onderwijs. 

De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en 

instemming moeten vragen. In  het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 

instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft 

instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget 

en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele 

bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met 

vragen of opmerkingen. 

 

 

 

 

3  SAMENSTELLING 

De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en een 

vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleding). De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt 

af van het aantal leerlingen van de school. De MR van de mgr Zwijsenschool bestaat uit 4 

deelnemers, 2 leerkrachten en 2 ouders. 



 

 

De samenstelling begin het schooljaar 2020-2021 was als volgt: 

 

 

Personeelsgeleding (Leerkrachten): 

Naam                                         zittend                  jaar 

Esther Pouw                            2018 - 2021             3 

Geanne van de Belt               2020 - 2021              2 

 

Oudergeleding (Ouders): 

Naam                                          zittend                jaar 

Janet van Gaalen                      2014 - 2021          7 

Irene van Bruggen                    2020 - 2021          1  

 

 

Wijzigingen in geleden MR schooljaar 2020-2021 

 

Uitgetreden: 

Irene van Bruggen  - oudergeleding (halverwege schooljaar 2020-2021) 

Janet van Gaalen    - oudergeleding (eind schooljaar 2020-2021) 

Toegetreden: 

Jaap Carsouw          - oudergeleding (halverwege schooljaar 2020-2021) 

Loes Bukman           - oudergeleding (begin schooljaar 2021-2022) 

 

 

 

 

 



 

Op de foto de samenstelling van de actieve leden van de MR 2020-2021 met van links naar rechts: 

 

                                                                         Oudergeleding: 

                                                                                                                              

                   Janet van Gaalen                     Irene van Bruggen                           Jaap Carsouw 

                                                                     

                                                                      Personeelsgeleding: 

                                                                            

                                        Geanne van de Belt                             Esther Pouw 

  

 

 

 

4 Vergaderingen en onderwerpen 

 

 

4.1 Het afgelopen schooljaar is de MR 6x bij elkaar geweest 

- 11 september 2020 

- 13 november 2020 

- 17 november 2020 

- 10 december 2020 

- 2 februari 2021 

- 25 mei 2021 

 



De vergaderingen van de MR zijn meerdere keren namens het management team (MT) bijgewoond 
door directeur Monique den Dekker en vervangend directeur Marleen Aalberts. De vergaderingen 
van de MR zijn openbaar.  
 
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van ouders. Deze worden 
tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  
 
De vergaderingen worden genotuleerd. 

 
 
 
 
4.2 In het schooljaar 2020-2021 zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan bod gekomen      
       tijdens de MR-vergaderingen 
 

- Schoolbeleid Covid-19/CO2 meting 
- Vacature oudergeleding MR 
- Schoolondernemingsplan/Visie 
- Website 
- Gedragsprotocol 
- Formatie directie 

 
 
 

Overige onderwerpen  
 

- Formatie 
- Begroting 
- Schoolgids 
- Schoolplan 
- Jaarplan 
- Aannamebeleid en onderwijs op afstand 
- Activiteitenplan MR 2021-2022 
- Jaarplanning 
- Verkeersbeleid 
- continurooster 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5  Het volgend schooljaar 2020-2021 

 
 
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 
 
Dinsdag 14 september 2021 
Dinsdag 23 november 2021 
Dinsdag 18 januari 2022 
Dinsdag 22 maart 2022 
Dinsdag 24 mei 2022 
 
 
Voor actuele informatie over de MR van de Mgr. Zwijsenschool of bij vragen/opmerkingen verwijzen 
wij u naar de updates in de nieuwsbrief en naar de website van de school. Hier vindt u informatie 
over de MR. Uiteraard mag u ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken of 
gebruikmaken van het digitale postvak.  
 
 
 
MR Mgr. Zwijsenschool 
December 2021 
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