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Tegelen, 16 augustus 2020  

  

1. Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 

Het Maasveld over schooljaar 2020-2021. Op deze wijze legt de MR 

formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft 

de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 

overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de 

vergaderingen zijn behandeld.  

 

2. Samenstelling en werkwijze MR  

 

2.1 Wat doet de MR?  

 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is 

vastgelegd in de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een 

inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt met het 

managementteam van de school over schoolbeleid, zoals doelstellingen, 

onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussen-schoolse opvang, 

personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft precies voor op welke 

gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet 

vragen. Het managementteam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over 

toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of 

over onderhoud. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de 

MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de 

samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR 

ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen 

kan doen aan het managementteam. Naast de formele bevoegdheden van 

de MR is de raad vooral een klankbord voor het managementteam en een 

kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

 

2.2 Samenstelling  

 

De medezeggenschapraad op Het Maasveld bestaat uit acht leden, vier 

namens de ouders en vier namens de teamleden. De leden van de raad 

worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode 

van 3 jaar in de raad opgenomen. De samenstelling zal aan het einde van 

het schooljaar veranderen. Joost (voorzitter), Dennis en Marco gaan de MR 

oudergeleding verlaten. Volgend jaar zullen beiden geen kinderen meer op 

school hebben zitten en zijn vanwege dit feit statutair niet meer bevoegd 

om in de MR deel te nemen. Er zijn verkiezingen geweest en volgend jaar 

zullen Franca Peulen, Judith Boonen en Linda Janssen aan de MR 

oudergeleding worden toegevoegd vanaf volgend schooljaar. 

 

 

 



 

 

De MR bestond in uit de volgende leden: 

 

 

Oudergeleding                                                              

Joost Timmermans (voorzitter)   2e jaar, 2e termijn (4 jaar) 

Dennis Liezenga                      3e jaar, 1e termijn (3 jaar) 

Angela Scholte   3e jaar, 1e termijn (3 jaar) 

Marco van Rosmalen   2e jaar, 1e termijn (2 jaar) 

 

 

Personeelsgeleding        

Marian Reijnders (secretaris)  1e jaar, 2e termijn (4 jaar) 

Daniella Stemkens (secretaris)  1e jaar, 3e termijn (7 jaar) 

Joyce Hermans   1e jaar, 2e termijn (4 jaar) 

Nicole Klerken   2e jaar, 1e termijn (2 jaar) 

 

 

De directeur neemt deel aan de vergaderingen voor die agendapunten 

waarbij zijn aanwezigheid gewenst cq. noodzakelijk is. 

 

 

3. Vergader data 

  

De MR heeft heeft 6 keer digitaal vergaderd op de volgende data: 

 17 september 2020 

 12 november 2020 

 28 januari 2021 

 2 maart 2021 

 25 mei 2021 

 1 juli 2021 

 

Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen één of meerdere keren aan bod 

gekomen: 

  

 Jaarrekening 

 Huishoudelijke reglement MR 2019-2020 

 Mededelingen MR/directie/OR/ 

 Jaarverslag MR 2019-2020 

 MR Jaarplan 

 Evaluatie infoavond 

 Verkiezing MR (6 aanmeldingen – 2 plaatsingen) 

 Terugkoppeling analyse dag 

 Veiligheidsbeleid 

 Evaluatie MR 

 CITO toets beoordeling 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Ouderraadpleging – continurooster 



 

 Route Analyse-NPO-onderwijsachterstanden 

 Vacature bijwonen MR oudergeleding 

 
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de notulen op de website van 

Het Maasveld. 

 

4. Corona  

 

In 2020 werden we allemaal geraakt door het coronavirus. Ook de MR 

heeft door het coronavirus alle vergaderingen digitaal moeten uitvoeren. 

 

Daarnaast is de MR meerdere malen betrokken geweest voor advies en/of 

instemming rondom de maatregelen die de directie/team heeft genomen 

omtrent de maatregelen op school. Daarnaast is elk besluit op afstand door 

de voorzitter en secretaris van de MR ondertekend. 

 

ALVAST EEN VOORSCHOT OP DE VERGADERING: 

 

Tenslotte heeft de MR besloten om in het begin van het schooljaar 2021-

2022 dezelfde procedures van kracht te laten gaan die eerder van kracht 

waren, als dit gevraagd wordt door de overheid, vanwege de richtlijnen 

RIVM. Mochten er in het begin van het nieuwe schooljaar nieuwe 

ontwikkelingen zijn, zal de MR weer op afstand worden gevraagd voor 

advies/instemming vanuit de directie/team.  

 

Dit is wel afhankelijk van de keuze van de ouderraadpleging voor het 

nieuwe continurooster of behoud initiële rooster.  

 

 

Secretaris: Marian Reijnders (vervangend secretaris - Daniella Stemkens) 

Voorzitter MR: Joost Timmermans 


