
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad september 2019 – augustus 2020  

     

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: Miranda van Leeuwen (voorzitter), Nicole de Zwart (tevens GMR), Diane Slats. 

Leerkrachten: Dominique Miedema-van Raaphorst (secretariaat), Mattie Keijzer, Petra Wassenaar 

(tevens GMR) 

Verdere genodigden: Caroline de Wild (locatie directeur) 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR vijf keer vergaderd.  

 

Samenvatting/ terugblik onderwerpen MR 2019-2020  
 
Aan de hand van het meerjarenplan is er 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. 
 
Op 16 maart 2020 werd door de overheid besloten de scholen tot nader order te sluiten in verband 
met de Coronapandemie. Op 08 juni 2020 mochten de scholen met aangepaste regels en roosters 
weer open. Gedurende deze periode is er razendsnel overgestapt op online onderwijs. Dit heeft 
flinke impact op de leerlingen, leerkrachten en ouders. Toch wordt er met een goed gevoel 
teruggekeken op deze periode en heeft iedereen laten zien zeer flexibel te zijn.  
 
In dit schooljaar het Zorgplan besproken en vastgesteld.  
 
Daarnaast wordt het Schoolondersteuningsplan/profiel wordt dit jaar uitgebreid besproken.  
Ook de begroting komt aan de orde.  
 
Communicatieapp Parro doet zijn binnen de hele school zijn intrede. Al snel is iedereen helemaal 
gewend aan Parro.  
 
De Algemene Onderwijsbond verzorgt de training Aan de slag met MEDEZEGGESCHAP voor 
Medezeggenschapsraden van de SKOW. Deze training neemt ons in vogelvlucht mee in onze rol van 
MR, wat zijn onze rechten en plichten.   
 
Een jaarlijks terugkomend punt is het bespreken van de formatie van het komende schooljaar en de 
schoolgids. 



 

 

Het Integraal Kind Centrum (IKC) heeft dit jaar mede door corona minder de aandacht gehad binnen 
de MR.  
 
Tot slot is er binnen het gebouw een nieuwe vloer gelegd en toilet gerealiseerd voor de leerkrachten 
van de onderbouw. Er is een klauterrek geplaatst op het schoolplein en het rekenplein en de 
vergroening van het grote schoolplein zijn gerealiseerd.  
 

 

Namens de MR van de St. Jan Baptistschool,   

Miranda van Leeuwen 
Wassenaar, oktober 2021 
  


