
 

Jaarverslag 2020/2021 

 

1. Samenstelling 
De MR van de  Oranje Nassauschool bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 leerkrachten).  

PMR (Personeel) 

Nanda Hokken (GMR) 

Jolanda Beekman (secretariaat) 

Lisa Bosboom (secretariaat) 

OMR (Ouders) 

Marije v.d. Gouwe (voorzitter) 

Arjan Rutten  

Sander Moret (GMR) 

2. Verkiezingen en Benoemingen 
Bij de OMR heeft er eind vorig schooljaar een lid afscheid genomen. Er is een vacature 
opgesteld en hier heeft een ouder op gereageerd. Deze ouder (Matthijs van Dongen) neemt 
vanaf het komend cursusjaar zitting in de MR in plaats van Marije van de Gouwe. Wat 
betreft de PMR leden, is de zittingsduur van alle leden nog niet verlopen.  

 

3. Regelingen 
De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut en de WMS (Wet 
Medezeggenschap op scholen). De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in 
kwesties op schoolniveau. Op stichtingsniveau functioneert een GMR. De Oranje Nassau 
wordt daarin vertegenwoordigd door Nanda Hokken en Sander Moret.  
Met ingang van het volgend schooljaar (2021-2022) zal de samenstelling van de GMR 
veranderen. Nanda Hokken wordt dan vervangen door een collega buiten de MR, namelijk 
Jolanda Kohlenberg. Nanda zal nog wel in de MR blijven. De MR maakt jaarlijks een 
begroting en een financieel verslag.  
 

4. Overleg en standpunten 

4.1 Vergaderingen en Organisatie 

Gemiddeld vergadert de MR 8 keer per jaar. Daarbij is de schooldirecteur bij bepaalde 
vergaderpunten altijd aanwezig. Verslagen van vergaderingen worden in de volgende 
vergadering goedgekeurd.  
 
De MR vergadert aan de hand van een vast schema (agenda) waarin vaste punten zijn 
opgenomen. Zoals: Directiepunten, Gedrag en Veiligheid, GMR en Nieuwsbrief. Daarnaast 
worden punten besproken die aangedragen worden vanuit de achterban en een aantal 
jaarlijks terugkerende punten, te denken aan: Jaar- en schoolplan, begroting, formatie, 
werkverdelingsplan en schoolgids.  
 
 
 
 



 

4.2 Gebruik bevoegdheden 

4.2.1. Advies 

Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om advies gevraagd in de 
volgende kwesties. Daarin is een advies gegeven zoals (samenvattend) staat vermeld. 

Vergaderpunt Geleding Standpunt Datum 

Begroting en formatie MR De MR- leden hebben apart hun 
voorkeur voor een van drie opties 
doorgegeven aan de directie.  

April 2021 

Gezond eten en drinken MR Advies is om de fruit- en 
waterdagen uit te breiden naar 3 
dagen per week (ma, wo en vr). 

Juni 2021 

 
4.2.2. Instemming 

Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om instemming gevraagd in 
de volgende kwesties. Daarin is een standpunt ingenomen zoals (samenvattend) staat 
vermeld. 
 

Voorstel Geleding Standpunt Datum 

Huishoudelijk Regelement MR MR Akkoord November 
2020 

Inzet vrijwillige coronatests onder 
het personeel 

PMR Akkoord April 2021 

Afwegingskader 
schoolreis/schoolkamp 

MR Akkoord Juni 2021 

Nationaal Programma Onderwijs PMR Akkoord Juli 2021 
Schoolplan Z.O.N toevoegen aan 
huidig schoolplan 

MR Akkoord  Juli 2021 

Schoolgids 2021-2022 MR Akkoord Juli 2021 
Scholingsplan PMR Akkoord Juli 2021 

Werkverdelingsplan PMR Akkoord Juli 2021 

    

4.2.3. Initiatief 

Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit gebruik gemaakt van 
zijn initiatiefrecht. 
 

Voorstel Geleding Advies Datum 

Informatie verstrekking 
ouders/achterban 

MR Informeren ouders via de 
nieuwsbrief en de 
MR- notulen op de schoolapp 
 

schooljaar  
2020 tot 
heden 

Informatie gevraagd over de 
stand van zaken betreffende het 
nieuw op te stellen 4 jarenplan.  
 

MR  Juli 2021 

Toelichting gevraagd over de 
werkwijze van de ZON-groep 
n.a.v het (aanpassen van het)  
huidige schoolplan.  

MR Advies is om duidelijke afspraken te 
maken over het gebruik van K.O.M 
en het vertellen van Bijbelverhalen 
en het bidden en danken in de klas. 
Dit om de identiteit van de school te 
borgen.  

Juli 2021 

 
 
 
 



 

4.3 Bespreekpunten 
Andere punten die besproken zijn tijdens de MR-vergaderingen zijn onder meer: 

- Coronamaatregelen  

- Groen/Blauwe Schoolplein 

- Leerlingenraad  

- Continurooster 

- Kwaliteitsonderzoek en Basiskwaliteit 

- Sponsoring en PR 

- Digitale geletterdheid 

- Digitalisering leeromgeving 

- Zorg- en leeropbrengsten 

- Evaluatie eindtoetsen en Verwijzing V.O. 

- Interne verbouwing/verhuizing 

5. Interne zaken MR 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en 
mogelijkheden tot overleg met de achterban: 
 

- De MR heeft als de mogelijkheid om extern advies in te winnen bij bijvoorbeeld een 
vakbond. Hiervoor is een MR-budget beschikbaar. Afgelopen jaar is hier verschillende 
malen gebruik van gemaakt.  

 
Dordrecht, 15-11-2021 
Namens de MR 2020-2021 
Jolanda Beekman en Lisa Bosboom 
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