
Jaarverslag MR  OBS De Springplank schooljaar 2019-2020 

Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Springplank te Meerkerk, voor 
schooljaar 2019-2020. Via dit jaarverslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. 
 
U vindt in dit jaarverslag onder andere de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad, het 
geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn 
behandeld en een korte vooruitblik op de aandachtspunten van komend schooljaar. 
 
Dit jaarverslag is terug te vinden op de website van de school, onder de pagina van de 
medezeggenschapsraad. 
 

Samenstelling en werkwijze MR 
Wat is de MR 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de 
medezeggenschap (WMS). De MR op een basisschool is een inspraakorgaan voor ouders en personeel.  

De MR vergadert met het managementteam van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld 
doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, 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 en personeelsleden met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling 
De medezeggenschapsraad op OBS De Springplank bestaat uit vier leden. Twee leden namens de ouders 
en twee leden namens de personeelsleden. De samenstelling van de medezeggenschapsraad heeft ten 
opzichte van schooljaar 2018 – 2019 de volgende wijziging ondergaan: 

In de oudergeleding is Nanja van Holten is afgetreden als lid namens de oudergeleding. Hiervoor in de 
plaats is toegetreden Inge de Jong Bogaard (moeder van Oliver – groep 2/3) als lid. In de 
personeelsgeleding is geen wijziging geweest. 

Samenstelling en taakverdeling 
Personeelsgeleding 
Michel Pruijmboom  notulist   tevens CMR lid 
Susanne Leidelmeyer  secretariaat 

Oudergeleding 
Inge de Jong – Bogaard  voorzitter   
Cors ’t Lam   algemeen lid     tevens GMR lid 
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Schooljaar 2019-2020 
Overleggen 
In onderstaande beknopte weergave vindt u de vergaderdata van het afgelopen jaar en de hoofdpunten 
uit ieder overleg. Voor meer inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de notulen van deze overleggen, 
deze kunt u terugvinden op de website van de school (zie school, MR, onderaan de pagina). Na iedere 
vergadering de notulen geplaatst, zodra deze zijn goedgekeurd door de leden van de MR. 

• 30-09-2019 
o Schoolplan, schoolgids en werkverdelingsplan zijn toegelicht en besproken. 
o Door het aftreden van Nanja, komt de rol van voorzitter vrij binnen de MR. Inge heeft deze rol 

overgenomen. Cors zal jaarplan 2018-2019 schrijven. Michel en Susanne blijven dezelfde taken 
uitvoeren als voorgaand jaar. 

o Speerpunten voor komend schooljaar toegelicht 
S.T.O.E.R., Gezonde school, Implementatie nieuwe taalmethode 

o Speerpunten komende 4 jaar toegelicht 
Leerlingenraad, SOP, Implementatie knappe kleuters, KIJK 

• 25-11-2019 
o Kandidaten besproken welke hebben gereageerd op de vacature.  
o Stemming voor vacature, kandidaat unaniem gekozen. 

• 27-01-2020 
o Korte toelichting op de reeds gestarte nieuwe leerkracht. 
o Algemene ouderavond 
o Begroting van cluster is toegelicht 
o Vakantierooster 2020-2021 besproken 
o Onderzoek naar continurooster hoe gaan we dit insteken 

Informatieavond --> Peiling onder ouders voor input MR --> Stemming MR 
• 26-05-2020 

o Terugkijken op afgelopen tijd (corona & thuisonderwijs) 
o Blik in de toekomst (voor zover mogelijk met maatregelen, corona en onderwijs) 
o Openstaande vacature op de Springplank (intern ingevuld) 
o Stemming continurooster vanaf begin schooljaar 2020 – 2021 
o Vacature voor nieuwe MR functie, Cors verlaat MR 

• 06-07-2020 
o Bespreken ingekomen stuk, n.a.v. continurooster 
o Schoolgids 2020-2021  
o Stand van zaken omtrent corona en blik vooruit (voor zover mogelijk) 
o Jaarplan 2020 – 2021 ter instemming ouder- en personeelsgeleding 
o Werkverdelingsplan ter instemming ter instemming personeelsgeleding 
o Inzet werkdrukmiddelen ter instemming personeelsgeleding 
o Vacatureprocedure (MR) kort besproken in combi met corona – geen bezwaren procedure 

doorgezet 

Wijze van vergaderen 
Gedurende het jaar is de wijze van overleggen gewijzigd. Dit is door de uitbraak van corona. De MR heeft 
sinds de uitbraak van corona haar vergaderingen digitaal (MS Teams) gehouden.  

In schooljaar 2019 – 2020 zijn er geen aanwezigen bij de MR vergaderingen aanwezig geweest. 

 
 
 
Jaarverslag door Inge de Jong 


