
Jaarverslag MR-activiteitenplan 2018-2019 
 
De samenstelling van de MR 
Oudergeleding: Jacqueline van Ast (VZ), Siedse Buijs, Robert-Jan van Hoof (omnio), Ingrid Legdeur 
Personeelsgeleding: Ilona Waals, Marjolein Oerlemans, Ellis Wijnen, Anne Vermeulen 
Extern: Monique Plu (Secr.) 
 
Afgetreden aan het eind van het schooljaar 2018-2019 zijn:  
Oudergeleidng: Siedse Buijs en Robert-Jan van Hoof (omnio) 
Personeelsgeleding: Anne Vermeulen  
 
Verkozen voor schooljaar 2019-2020 zijn: 
Oudergeleding: Martijn Blüm en Geert van Kollenburg (omnio) 
Personeelsgeleding: Monique Plu 
 
De behandelde onderwerpen 
De belangrijkste thema’s voor het afgelopen schooljaar waren: 
- Taakbeleid 
- Veiligheidsplan  
- Verkiezing MR 
- Ondersteunende werkzaamheden ouders 
 
Taakbeleid 
Het werkverdelingsplan was nog niet opgenomen in het activiteitenplan, aangezien dit het eerste 
jaar was dat hiermee gewerkt ging worden. De werkwijze en het plan zelf werden te laat bekend, 
waardoor het plan niet door de MR goed- dan wel afgekeurd kon worden. In het nieuwe schooljaar 
2019/2020 moet dit in het activiteitenplan voor schooljaar 2020/2021 worden opgenomen 
(mei/juni). 
 
Veiligheidsplan 
De MR is op de hoogte gebracht van de nieuwe methodiek GDO welke gekozen is om de veiligheid op 
school te verbeteren en te waarborgen. Tijdens de vergaderingen is besproken hoe de vorderingen 
op dit vlak waren.  
 
Verkiezingen MR 
We hebben eind schooljaar 2018-2019 afscheid genomen van 2 MR-leden vanuit de oudergeleding 
waardoor er verkiezingen zijn ingezet voor nieuwe MR-leden. Deze vacatures zijn ingevuld.  
 
Advies-of instemmingsbevoegdheid  
Er is afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van het informatierecht en initiatiefrecht van de MR, 
daarnaast is er gebruik gemaakt van instemmingsrecht bij de aanpassing van de schoolgids.  
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is aangepast en ter ondertekening aan de MR voorgelegd.  
 
Ondersteunende werkzaamheden ouders 
Het was de bedoeling een opzetje te maken van alle evenementen van het schooljaar zodat ouders 
gemakkelijk zich konden inschrijven voor hulp bij activiteiten. Dit heeft niet het beoogde resultaat 
gebracht. De opzet voor het nieuwe schooljaar is aangepast. 
 
  



Geschillen 
Deze zijn er niet geweest. 
 
Overleg met het bestuur en de achterban 
Tijdens alle MR-vergaderingen heeft de directie mededelingen gedaan en informatie gegeven over 
de begroting, sociale veiligheid, (bestuurs)formatieplan, trendanalyses cito, verbouwing van de Lidl, 
schoolgids, schoolvakanties, nieuwe methode WO (Wereld Orientatie), leerlingenraad, 
verbeterpunten uit het WMK (Werken met Kwaliteit) en het jaarplan. 
 
Vanuit de klankbordgroep OMNIO kwamen bij de vergaderingen updates aan de orde. Inmiddels is 
de klankbordgroep OMNIO opgeheven wegens te weinig relevante informatie/onderwerpen vanuit 
de achterban. In het nieuwe schooljaar wordt hier op een nieuwe invulling aan gegeven. 
 
Vanuit de GMR waren er twee bijeenkomsten gepland in 2018-2019: september 2018 en april 2019. 
De bijeenkomst over Passend Onderwijs van april 2019 is niet doorgegaan door een te lage opkomst. 
In september is een geleding van onze MR bij de bijeenkomst aanwezig geweest. De besproken 
onderwerpen waren ouderbetrokkenheid, communicatie met de GMR en verkeersveiligheid. 
 
De MR is nog niet in het bezit van het medezeggenschapsstatuut dat vanuit Salto aangeleverd moet 
worden. 
 
Gevolgde scholing 
Marjolein en Anne hebben de basis- en vervolgcursus MR gevolgd. 
 
Ondersteuning door derden 
Niet van toepassing. 


