
 

Jaarverslag MR  obs De Springplank jaar 2020-2021 

Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Springplank te Meerkerk, 
voor schooljaar 2020-2021. 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, 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 het personeel. De samenstelling van de medezeggenschapsraad heeft ten opzichte van 
jaargang 2018 – 2019 de volgende wijziging ondergaan: 

In de oudergeleding is toegetreden Marcel ‘t Lam (vader van Xavi & Liam – groep 2 & groep 7) als lid. Cors ‘t 
Lam is afgetreden als lid namens de oudergeleding. In de personeelsgeleding is geen wijziging geweest. 
Indien u een onderwerp onder de aandacht wenst te brengen bij de MR ter bespreking, kunt u deze per mail 
inzenden via het secretariaat, sleidelmeyer@o2a5.nl. Of U kunt één van de ouders/personeelsleden 
aanspreken welke zitting hebben in de MR. 

Samenstelling en taakverdeling 
Personeelsgeleding 

Michel Pruijmboom   notulist   locatiecoördinator    tevens CMR lid 
Susanna Leidelmeyer   secretariaat 

Oudergeleding 
Inge de Jong – Bogaard   voorzitter    tevens GMR lid  
Marcel ‘t Lam    algemeen lid    
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Schooljaar 2020-2021 
Het schooljaar 2020-2021 is een uitdagend jaar geweest met meerdere sluitingen door Corona. Binnen de 
Springplank heeft de MR kunnen constateren dat er goed is gelet op het naleven van de regels welke waren 
opgelegd door de overheid, zonder hierbij het kind uit het oog te verliezen. 

Ook kunnen we vanuit de MR concluderen dat ondanks dat de planning van tijd tot tijd moeilijk was, er weinig 
uitval is geweest, buiten de verplichte sluitingen vanuit overheidswege. 

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. De 
documenten kunt u per vergaderdatum onderaan terugvinden door op het PDF icoon te klikken. De actuele 
notulen van het huidige schooljaar worden na iedere vergadering op de website geplaatst, zodra deze zijn 
goedgekeurd door de leden van de MR. 

21 september 2020 
- Bespreken hoe stemming plaats gaat vinden voor het nieuwe MR-lid, in combinatie met de 

coronamaatregelen welke op dat moment gelden. 
- Opvolging betreffende vraagstelling m.b.t. continurooster door ouder, behandeld in laatste 

vergadering voor de zomervakantie. 
- Toelichting beleidsvoornemens komend schooljaar. 
- Speerpunt bepalen MR voor komend schooljaar. 
- Afscheid aftredend MR lid en GMR lid, Cors ’t Lam. 
- Aanmelding nieuw vertegenwoordiging GMR lid, Inge de Jong. 
- Ventilatie op school. 

23 november 2020 
- Installeren nieuw lid MR Marcel ’t Lam, verdeling taken binnen MR schooljaar 2020-2021. 
- Jaarverslag wordt besproken. 
- Actuele stand corona. 
- Formatie komend jaar. 
- Onderzoeken binnenklimaat (ventilatie). 
- Vakantierooster. 
- Mededelingen MR/ GMR/CMR. 

25 januari 2021 
- Actuele stand corona. 
- Rapporten en oudergesprekken. 
- Voortgang beleidsvoornemens. 
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19 april 2021 
- Bespreken ingekomen mail ouder. 
- Actuele stand corona. 
- Gebruik beslisboom. 
- Terugblik algemene ouderavond. 
- Personeel bespreken. 
- Communicatie: website. Die nieuwe website en informatievoorziening MR. 
- Afscheid groep 8. 
- Vacature MR komend schooljaar, Inge stelt zich opnieuw verkiesbaar. 

21 juni 2021 
- Groepsverdeling schooljaar 2021 - 2022 
- Actuele stand corona. 
- Afscheid groep 8 en andere activiteiten op school. 
- Beleidsvoornemens en beleidsvoornemens komend jaar. 
- Formatie schooljaar 2021 - 2022. 
- Verkiezing MR, geen kandidaten. Inge blijft komend jaar in de MR. 

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

In het schooljaar 2020-2021 zijn er geen aanwezigen bij de MR-vergaderingen aanwezig geweest. 

Toelichting vergaderingen 
De MR heeft gedurende schooljaar 2021 – 2022 besloten dat het wenselijk is de MR vergaderingen 
grotendeels via Teams te laten verlopen (buiten eventuele maatregelen rondom Corona). Aangezien de MR-
vergaderingen openbaar is, kunt u de toegang tot de digitale MR-vergadering aanvragen via het secretariaat 
van de MR, de actuele gegevens en vergaderdata staan op de website vermeld. 


