
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad september 2020 – augustus 2021  

     

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 de Zwart. 

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

(tevens GMR) 

Verdere genodigden: Caroline de Wild (locatie directeur) 

In het schooljaar 2020/2021 heeft de MR vijf keer vergaderd.  

 

Samenvatting/ terugblik onderwerpen MR 2020-2021  

Aan de hand van het meerjarenplan worden periodiek 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. 

Tot en met februari van dit schooljaar zijn we vooral bezig geweest met het bespreken en 

doornemen van de regels en richtlijnen rondom Corona. Ook dit schooljaar heeft de school vanaf 

woensdag 16 december 2020 tot en met maandag 08 februari 2021 zijn deuren moeten sluiten in 

verband met een tweede Lock down. De aanpak en regels op en rond school hebben goed gewerkt. 

Wij kunnen met trots terugkijken op hoe leerkrachten, leerlingen en ouders hun steentje hebben 

bijgedragen en het aantal besmettingen is bij ons minimaal gebleven.  

Vanuit de overheid komen gelden vrij in het Nationaal Onderwijs Programma (NPO). Met deze extra 
gelden krijgt de school middelen in handen om leerlingen en leerkrachten te helpen om 
leervertraging en andere problemen rondom corona aan te pakken. De school heeft, in overleg met 

de MR, een plan gemaakt voor de besteding van de gelden over de komende twee jaar.   
 
Besloten is om het schoolzwemmen voor deze groep 4 door te laten lopen omdat zij al veel 
zwemlessen hebben gemist. Tevens wordt besloten dat het schoolzwemmen in het vervolg altijd in 
groep 4 (dus het hele schooljaar) wordt gegeven.  
 
In dit schooljaar zijn de faciliteitenregeling van de MR besproken en vastgesteld.  

De klachtenprocedure SKOW is besproken en goedgekeurd.   

 
Ook zijn er kleine stappen gemaakt in de onderzoeksfase naar een Integraal Kind Centrum (IKC). 

Er is vanuit de MR toestemming geven verder te onderzoeken of er draagvlak is vanuit ouders en 

leerkrachten. Dit onderwerp wordt met name besproken in de GMR. De leden van de GMR 

berichten de MR.   



 

 

De resultaten van de ouder enquête zijn besproken. De ouders zijn tevreden over hoe school het 

thuisonderwijs heeft verzorgd, met name in de tweede lockdown.  

De formatie is ook voor het volgende schooljaar rond. Samen met de Schoolgids is dit een jaarlijks 

terugkomend punt op de agenda.  

 
 
Namens de MR van de St. Jan Baptistschool,   
Miranda van Leeuwen 
 
Wassenaar, oktober 2021 


