
MR jaarverslag 2019-2020 

In het schooljaar 2019/2020 is de MR 8 keer bij elkaar geweest. Hieronder kunt de belangrijkste 
zaken lezen. Als u er meer over wilt weten, kunt u op de schoolsite de notulen van de betreffende 
vergadering bekijken of contact opnemen met de voorzitter van de MR 
(patricia.deleeuw@opmaatgroep.com).  

9 september 2019 

 De procedure voor het werven van een nieuw MR-lid is besproken en uitgezet. 

 Het werven van een nieuw lid voor Plein013 (leerkracht) is uitgezet.  

 OLP (onderwijsleerpakket) wordt voor schooljaar 2020/2021 uit de ouderbijdrage gehaald en 
het bedrag voor Cultuur wordt voor schooljaar 2020/2021 verhoogd naar € 15,00. 

 Op dit moment is er geen geschikte kandidaat beschikbaar voor de functie van directeur. De 
vacature zal over een aantal maanden opnieuw worden uitgezet. In de tussentijd wordt met 
een interim directeur gewerkt.  

28 oktober 2019 

 Het leerlingaantal per 1 oktober is 395 leerlingen, inclusief de leerlingen van de 
Talentklassen.  

 I.v.m. de staking van 6 november zal de school dicht gaan.  

 Het jaarverslag van 2018/2019 is goedgekeurd.  

2 december 2019 

 De MR vindt het wenselijk dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.  

 De kwaliteitskaart Burgerschap en Sociale Veiligheid zijn besproken en opmerkingen zijn 
neergelegd.  

 De begroting voor 2020 wordt uitgelegd en de MR heeft geen opmerkingen.  

 De directie raadt aan om voortaan bij Sinterklaas Roetveegpieten langs te laten komen en de 
versiering aan te passen. Dit om een discussie te voorkomen. 

20 januari 2020 

 Er is gesproken over de werkdrukverlagingsgelden. Dit komt in een later stadium op de 
agenda terug.  

 Er is gesproken over de peuter/kleuter-groep. Dit komt in een later stadium op de agenda 
terug. 

 Er is gesproken over de ouderbijdrage/oudervereniging. Dit komt in een later stadium op de 
agenda terug.  

 I.v.m. de staking van 30 en 3 januari zal de school dicht gaan.  
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30 maart 2020 

 Er wordt vanuit de OMR toestemming gegeven om een klimwand (€ 1200,00) grondspel 
(€600,00) en rollend materiaal (€ 400,00) uit de reserves van de ouderbijdrage te betalen, 
MITS de reserves toereikend zijn.   

 De inzet van de stakingsgelden wordt naar het nieuwe schooljaar verschoven. 

 De tevredenheidspeiling leerlingen wordt besproken.  

 De peuter/kleuter-groep is geëvalueerd.  
 
7 mei 2020 
 

 De schoolreis gaat dit jaar niet door en wordt verschoven naar volgend schooljaar.  

 Voor groep 8 komt een restitutie voor een deel van de ouderbijdrage.  

 Er is met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur aangesteld; Saskia van 
Duijnen Montijn – Reinders. Tina Smeijers zal dit schooljaar afmaken.  

 Eerder zijn via de mail op- en aanmerkingen m.b.t. de kwaliteitskaart sluiting scholen kenbaar 
gemaakt. De MR is hier in meegenomen.  

 De kwaliteitskaart heropening 11 mei is besproken.  

 Het werkverdelingsplan zijn door het team en de PMR goedgekeurd. Hier zijn ook de 
werkdrukverlagingsgelden in opgenomen. 

 De formatie voor schooljaar 2020-2021 is besproken in het team en ‘goedgekeurd’. De PMR 
stemt in met het formatieplan.  

 
25 mei 2020 
 

 Reglement en statuut (G)MR worden in het nieuwe schooljaar besproken.  

 Er is een onderwijsassistent voor 0.6fte aangesteld voor ondersteuning in de groepen 8 en 
verder waar nodig.  

 De versoepelingen rondom Corona worden besproken.  

 De tevredenheidspeiling ouders wordt besproken.  
 Het vakantierooster wordt goedgekeurd.  

22 juni 2020 

 Eerder zijn via de mail op- en aanmerkingen m.b.t. de kwaliteitskaart volledige opening 
scholen kenbaar gemaakt. De MR is hier in meegenomen. 

 Met Monique van Son (manager financiën en salarisadministratie) is het oprichten van een  
oudervereniging besproken.  

 De PMR stemt in het met nascholingsplan.  

 De MR stemt in met de schoolgids/PO-vensters, maar Saskia en Tina maken de kanttekening 
om hier in het nieuwe schooljaar goed naar te kijken en te wijzigen.  

 Het koersplan wordt besproken.   

 Er is gesproken over een restitutie voor schooljaar 2019-2020 op de ouderbijdrage voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 7. Dit wordt in het nieuwe schooljaar verder bekeken.  

 Groep 8 krijgt voor schooljaar 2019-2020 een restitutie op de ouderbijdrage. Dit wordt voor 
eind schooljaar teruggestort.  

 Het verkeersprotocol is aangepast. De MT heeft dit bekeken en op- en aanmerkingen aan de 
werkgroep doorgegeven.  


