
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad september 2018 – augustus 2019  

     

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten zowel ouders (OMR) als personeel (PMR). De MR houdt 

zich bezig met het beleid van de school, met de invoering van maatregelen van het bestuur en de 

overheid en met de schoolorganisatie als geheel. In het reglement is vastgesteld bij welke zaken 

de MR instemmingsrecht heeft en bij welke zaken adviesrecht. 

Vanuit de MR van de St. Jan Baptistschool zitten dit jaar twee leden in de Gemeenschappelijke MR 

(GMR) van de drie scholen van de SKOW. Zij zorgen voor een terugkoppeling vanuit de GMR-

vergaderingen. Verschillende documenten voor de GMR worden hierdoor ook op MR-niveau 

besproken. 

De MR is verplicht jaarlijks een schriftelijk verslag te geven van haar activiteiten. De MR doet dit 

per schooljaar. 

 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten. 

Ouders: Jolanda van der Kamp (voorzitter), Nicole Lagerberg (tevens GMR), Miranda van Leeuwen 

Leerkrachten: Dominique Miedema (secretariaat), Petra Wassenaar (tevens GMR) Mattie Keijzer  

Verdere genodigden: Caroline de Wild (locatie directeur) 

In het schooljaar 2018/2019 heeft de MR vijf keer vergaderd.  

 

Samenvatting/ terugblik onderwerpen MR 2018/2019  

Dit jaar is het Jaarplan MR geactualiseerd. Aan de hand van dit plan worden ieder kwartaal een 
aantal beleidsplannen/ vaste items besproken. Waar nodig zijn de plannen aangepast en daarna voor 
instemming of advies (opnieuw) voorgelegd aan de GMR en/of MR.  
Ook het Jaarplan GMR is geactualiseerd, een aantal documenten valt nu onder verantwoording van 
de GMR.  
 
In dit schooljaar zijn het Zorgplan en het Schoolplan 2019-2023 besproken en vastgesteld. Ook is 

het MR-regelement vastgesteld.  

Een jaarlijks terugkomend punt is het bespreken van de formatie van het komende schooljaar en 

het flexibele deel van de schoolgids. 

Ook over de mogelijke ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) binnen SKOW is 

opnieuw actief meegedacht. Om dit traject meer te stroomlijnen wordt een stuurgroep ingesteld.  

De plannen zijn er om vanuit SKOW een nieuwe school-app te introduceren. Diverse opties worden 

bekeken om vanuit daar te starten met een pilot.   

Tot slot hebben wij dit jaar gesproken over de werkdruk in het onderwijs.  

 

Namens de MR van de St. Jan Baptistschool,   

Miranda van Leeuwen 
Wassenaar, oktober 2021  


