
Jaarverslag MR de Zuidster 2019-2020

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van 

basisschool De Zuidster in het schooljaar 2019-2020. De rol van de MR is toezicht houden op het beleid van de 

school, de totstandkoming van nieuw beleid en de uitvoering van dit beleid in de praktijk. De MR bestaat uit een 

oudergeleding en een docentgeleding. De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en 

natuurlijk de kinderen.



Samenstelling MR 2019-2020

Oudergeleding:

Bertie de Boer,                                 

Sikke Visser

Personeelsgeleding

Sharien ter Berge, Nicole 

Wennips

GMR: Nicole Wennips
Sharien ter Berge Bertie de Boer Sikke Visser (voorzitter) Nicole Wennips



Taken en
Verantwoordelijkheden

01    | MR praat mee en denkt mee over het beleid van de school.

02    | De MR heeft instemmingsrecht over onderwerpen als;  werving, 

taakbeleid, schoolplan en schooltijden.

03    | De MR heeft adviesrecht over de begroting, formatie,  veiligheid, 

verbouwing,  aanstelling directie, verandering onderwijsbeleid.

04    | De MR mag alle onderwerpen bespreekbaar maken die de school of een

groep leerlingen betreft.



Speerpunten 2019-2020

1

Vergroten leerlingenaantal .vast agendapunt bij de 

meerste vergaderingen. De MR heeft geadviseerd hiervoor

een kernteam te formeren. Sharien en Bertie zijn de leden

van dit team. De MR heeft hierover o.a. gesprokken met het 

CVB van Vivente. Verder zijn er verschillende initiatieven

gestart.

2 Vernieuwen schoolplein dit was een traject van de lange 

adem. De MR heeft hierin meedacht in de plannen van het 

team van De Zuidster. De verbouwing van het plein is sinds 

kort gestart. Komend najaar volgen grotere veranderingen.

3

Schoonmaak/hygiëne meerder keren op basis van 

signalen van ouders en personeel punt van bespreking 

geweest. Vanuit de corancrisis is hier een geheel nieuw 

perspectief gekomen. Dit blijft daarom voor komend 

schooljaar ook een speerpunt

4
Coronacrisis dit was geen speerpunt, maar is het voor de MR 

wel geworden. De MR is betrokken geweest bij de kritische 

momenten om mee te denken over bijvoorbeeld het 

thuisonderwijs, gedeeltelijk open gaan en het weer volledig 

opengaan van de school.



Scholing en kennisdeling
● Sharien ten Berge, Nicole Wennips en Bertie de Boer 

zijn aanwezig geweest bij een gezamenlijke 

bijeenkomst van MR en GMR van verschillende 

Vivente scholen

● In Januari is er ouderbijeenkomst geweest waarbij 

de ouders input hebben kunnen geven over de school. 

Voor de MR levert dit inzichten op van wat er leeft 

onder de ouders van De Zuidster

● Verschillende informele gesprekken met Marianne 

Westerman

● Sharien ten Berge is naast MR-lid ook lid van de 

oudervereniging en aanspreekpunt voor de 

klassenouders. Op die manier zijn 

verschillende organen met elkaar in contact.



Speerpunten 2020-2021

1
Vergroting leerlingenaantal/externe 

communicatie De Zuidster is een mooie, kleine, 

overzichtelijke school. Toch is het belangrijk voor de 

continuïteit op de langere termijn dat het 

leerlingenaantal gaat groeien. De MR wil samen met het 

management van de school, ouders en leerkrachten 

helpen de plannen hiervoor concreet vorm te geven. 

Communicatie is hierin belangrijk.
2

Onderwijs in tijden van Corona in juni is de school 

weer geheel in bedrijf. De MR blijft scherp op het 

uitvoeren van de protocollen en de mogelijke 

effecten op de leerprestaties van de 

kinderen. 

3
Schoonmaak/Hygiëne Zowel uit de 

ouderbijeenkomst, als uit de jaarlijkse 

enquête afgenomen onder ouders, 

personeel en leerlingen komt naar voren 

dat hygiëne en schoonmaak een punt van 

aandacht is. Daarom is dit het derde 

speerpunt voor dit schoolseizoen

4
Ouderbetrokkenheid ten tijde van Corona 

Ivm de Corona mogen ouders de school niet 

zomaar in. Ook gaan veel activiteiten waar 

ouders bij betrokken zijn niet door. De MR 

vindt het belangrijk dat de 

ouders/verzorgers ook in deze tijden 

betrokken blijven bij de Zuidster.



Jaaragenda 2020-2021
● Speerpunten MR

- Vergroten leerlingenaantal/externe communicatie

- Onderwijs in tijden van corona

- Schoonmaak/hygiëne

- Ouderbetrokkenheid ten tijde van corona

● september 2020

- Jaarverslag 2019/2020

- Vaststellen vergaderrooster

- Opstart nieuwe schooljaar in tijden van corona

- Concept jaarplan

● november 2020

- Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen 1 okt

- Hoofdlijnen begroting

- Pestprotocol

- Ouderbijeenkomst/kinderpa nel

- Planning/scholing cursussen MR

- Verkiezingen MR

● januari 2021

- RIE

- Update huishoudelijk reglement MR

- Begroting

- Voorbereiding verkiezingen

- Evaluatie speerpunten

● maart 2021

- Evaluatie taakbeleid

- Concept schoolgids

- Verkiezingen MR

● mei 2021

- Jaarverslag MR, vaststellen nieuwe speerpunten

- Inzet formatie

- Evaluatie functioneren MR

- Vaststelling schoolgids

● juni 2021

- Reservedatum



Samenstelling MR 2020-2021
Oudergeleding:

Bertie de Boer, 

Lianne Borgert-Jutten

Personeelsgeleding

Sharien ter Berge, 

Nicole Wennips

GMR: Nicole Wennips

Sharien ter Berge Bertie de Boer (voorzitter) Lianne Borgert-Jutten Nicole Wennips



Contact
Heeft u vragen over de MR of wilt u punten voor de 

agenda aanbrengen, neem dan contact op met één

van de MR leden of stuur een mail naar:

MR.deZuidster@vivente.nu

Handige sites voor ouders en personeel:

https://www.oudersonderwijs.nl/

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/themas/cam

pagnes/gmr-en-or/medezeggenschapsraden/

mailto:MR.deZuidster@vivente.nu
https://www.oudersonderwijs.nl/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/themas/campagnes/gmr-en-or/medezeggenschapsraden/

