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Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR. Onderstaand staat beschreven waar de MR zich het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden en welke zaken er aan de orde zijn geweest.  

Samenstelling MR:  

Voor het schooljaar 2019-2020 is de samenstelling van de MR als volgt:  

Oudergeleding (hierna OG):  

- Marieke de Vries 

- Tanka Weijer  

- Yvonne van der Veen  

- Bertjan Langbeek  

Personeelsgeleding (hierna PG) 

- Marcel Alberts  

- Mariska Raven-Damveld  

- Hennie van der Schuur  

- Dieuwerke Duursma  

Taakverdeling MR 

Voorzitter: Tanka Weijer  

Plaatsvervangende voorzitter: Marieke de Vries 

Secretaris: Dieuwerke Duursma  

Notulist: Dieuwerke Duursma  

Contactpersoon OR: Hennie van der Schuur  

Lief en Leed: Yvonne van der Veen  

Penningmeester: Mariska Raven-Damveld  

Vergaderfrequentie reguliere vergaderingen:  

De zes reguliere vergaderingen van de MR hebben plaatsgevonden op: dinsdag 8 oktober, dinsdag 

26 november, woensdag 15 januari, donderdag 27 februari (afgelast), dinsdag 12 mei (Meet) en 

dinsdag 16 juni (Meet). De start van de vergaderingen was om 19.30 uur. Vanaf 12 mei waren de 

vergaderingen in verband met het uitbreken van het Corona virus via Meet.  

Waar hebben we over vergaderd?  

De school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De MR heeft 

afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Hieronder vindt u de meest 

belangrijke onderwerpen die besproken en/of uitgevoerd zijn in de MR vergaderingen.  

De MR heeft positief gereageerd/ingestemd op onderstaande zaken:  

- jaarplan MR 2018-2019 

- schoolgids 2019-2020  

- scholingsplan 2019-2020  

- actieplannen  

- pestprotocol  
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- werkverdelingsplan 2020-2021 

- financieel verslag 2019  

- begroting 2020  

- interne mobiliteitsplan 2020-2021 

- formatieplan 2020-2021 

- margedagen 2020-2021 

- SOP  

- jaarplan MR 2020-2021 

School organisatorische zaken:  

- Er zijn dit jaar een aantal stakingen geweest in het onderwijs. Een aantal personeelsleden van de 

Eshoek hebben deelgenomen aan deze stakingen. De MR onderschrijft deze acties.  

- het inzetten van ICO docenten bij ziekte leerkrachten.  

Overige zaken:  

- Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar hebben wij afscheid genomen van Bas Dijksma 

(voorzitter) en hebben wij twee nieuwe leden mogen verwelkomen; Tanka Weijer en Yvonne van der 

Veen. Tanka en Yvonne hebben dit jaar deelgenomen aan de basiscursus MR.  

- Aan de tweede MR vergadering heeft stichting derdengelden deelgenomen. Zij kwamen met de 

vraag of er een MR lid deel wou nemen in het bestuur van stichting derdengelden. Bertjan Langbeek 

heeft deze taak op zich genomen.  

- Hennie en Dieuwerke zijn dit jaar naar een bijeenkomst geweest over het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

- Dit jaar is er een bijeenkomst geweest met de GMR en de MR leden van de scholen van stichting 

PrimAH. Deze bijeenkomst ging over de communicatie tussen de GMR , MR en directieleden.  

Terugkijkend kunnen we stellen dat er sprake is geweest van een intensief jaar. De MR is intensief 

betrokken geweest bij de besluiten die genomen zijn tijdens het uitbreken van het coronavirus. 

Gezien de eerste ervaringen is besloten de MR in het proces te betrekken.  
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