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Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Inleiding

De MR (medezeggenschapsraad) op een basisschool is de vertegenwoordiging van
leerkrachten en ouders op grond van de Wet medezeggenschap scholen. Meer informatie over
deze wet kunt u vinden op www.infowms.nl.

Er zitten twee leerkrachten en twee ouders in de MR. Afgelopen schooljaar was het eerste jaar
dat de MR als deelraad heeft gefunctioneerd. Dit houdt in dat we geen gezamenlijke
vergaderingen meer hebben met de locatie Raam. De werking van de deelraad is goed
bevallen. We kunnen sneller spreken over punten de locatie Maria Duystlaan aangaan en
daardoor sneller tot een besluit komen

Afgelopen jaar zaten de volgende ouders en leerkrachten in de MR. Aankomend jaar zullen we
verder gaan met deze bezetting. Leonie van Dinter start met een nieuw termijn van twee jaar.

De MR heeft naast instemmings- en adviesrecht op een aantal wettelijk vastgestelde
onderwerpen, ook initiatiefrecht en recht op informatie. De MR voert overleg met de directie
over deze vaste onderwerpen en andere zaken die de school aangaan. Er zijn jaarlijks zes tot
acht formele overlegvergaderingen met de directie, deze zijn openbaar en de notulen worden
op de website van de school gepubliceerd. Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Dit

http://www.infowms.nl/


verslag is ook terug te vinden op de website van de school. Naast deze vergaderingen sluit een
MR lid uit de oudergeleding bij de vergaderingen van ouderraad (OR) aan om informatie te
delen over wat er speelt op school en onder ouders.

Wat heeft de MR het afgelopen schooljaar gedaan?

De MR heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Naast deze zes keer is de MR twee keer
extra bij elkaar gekomen om te spreken over de coronamaatregelen en versoepelingen in de
school.

Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gesteld van de vergaderingen. De
personeelsgeleding van de MR stelt de leerkrachten van de school op de hoogte van wat er in
de vergadering is besproken. Alle verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de
website van de school.

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Corona-gerelateerde onderwerpen:

- Coronamaatregelen en versoepelingen
- CO2-meters en ventilatie
- Besteding geld nationaal plan onderwijs (NPO). Dit geld komt vanuit de overheid

beschikbaar voor het wegwerken van corona achterstanden. In juni 2021 is er een
bijeenkomst van de Algemene onderwijsbond (AOB) gevolgd betreft de rol van de MR bij
het bepalen van de besteding van dit extra geld.

- Zomerschool

Onderwijsgerelateerde onderwerpen:
- Toetsing van leerlingen en de resultaten hiervan
- Schoolondersteuningsprofiel waarin de school aangeeft welke zorg zij binnen de school

kunnen bieden (passend onderwijs)
- Leerlingenaantal
- Invulling studiedagen personeel
- Jaarplan met doelstellingen die de school zichzelf stelt

Personeelsgerelateerde onderwerpen:
- Werkverdelingsplan voor het personeel. Wie doet wat het komende schooljaar? Hoe

wordt het werk van leerkrachten georganiseerd?
- Invalbeleid

Overige onderwerpen:
- Bouw van de nieuwe school
- Oudertevredenheidsonderzoek (enquête)
- Het evt. gebruiken van een app voor oudercontact
- AVG-plan
- Begroting



De MR ervaart het contact met de directie als transparant en open. De MR en de directie zien
elkaar als gesprekspartner en ondersteunen elkaar bij het nemen van beslissingen over
onderwerpen die de school en zijn personeel, leerlingen en ouders aangaan.

De MR wil graag bereikbaar zijn voor zijn achterban. Daarom zijn ouders en personeelsleden
welkom bij de vergaderingen als toehoorder. Het afgelopen jaar hebben wij één toehoorder
mogen verwelkomen. De MR is daarnaast te bereiken via het mailadres
MRMD@jan-vermeer.nl. Tot slot kunnen wij altijd op school aangesproken worden voor een
vraag of opmerking.
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