
Medezeggenschapsraad o.b.s. De Eshoek 

Molenakkers 30, 9468 BM Annen, tel: 0592 271316 mr.eshoek@primah.org 

Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

 

Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022 

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 2021-2022 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  

- Claartje van Maanen  

- Dieuwerke Duursma  

Taakverdeling MR 

Voorzitter: Tanka Weijer  

Plaatsvervangende voorzitter: Marieke de Vries 

Secretaris: Dieuwerke Duursma  

Notulist: Dieuwerke Duursma  

Lief en Leed: Yvonne van der Veen  

Penningmeester: Mariska Raven-Damveld  

Vergaderfrequentie reguliere vergaderingen:  

De zes reguliere vergaderingen van de MR hebben plaatsgevonden op: maandag 6 september 

(fysiek), dinsdag 9 november (online), woensdag 12 januari (online), donderdag 10 maart (fysiek), 

donderdag 21 april (online) en donderdag 23 juni (fysiek). Deze laatste vergadering is een week 

verplaatst doordat het gelijk viel met de avondvierdaagse. De fysieke vergaderingen waren op de 

Eshoek van 19.30-21.30 uur en de vergaderingen online waren van 20.00 -22.00 uur. Voor de 

bespreking van de formatie 2022-2023 is er een extra vergadering ingepland op dinsdag 14 juni om 

20.00 (online).  

 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:  

- Beleid NPO gelden 

- Jaarplan 2021-2022 
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- Jaarverslag 2020-2021 

- Schoolgids 2021-2022 

- Werkverdelingsplan 2021-2022 

- Werkverdelingsplan 2021-2022 

- Financieel jaarverslag MR 2021  

- Begroting MR 2022 

- Formatieplannen 2022-2023  

- Interne mobiliteitsplan  

- Tevredenheid enquêtes (leerlingen/ouders) 2021-2022 

- Vakantierooster 2022-2023  

- Marge dagen 2022-2023  

- Nieuw MR lid OG  

 

De MR een grote rol gespeeld in het tot stand komen van het Nationaal Onderwijs Plan. Het plan is 

uitvoerig besproken en zal ook door de MR worden gevolgd.  

 

Overige zaken:  

- De MR is meegenomen in de keuze van het nieuwe rapport.  

- De MR heeft informatie gekregen over het gebruik van Scholen op de kaart.  

- De MR heeft informatie gekregen over het gebruik van planb2 en dan voornamelijk over het 

melden van incidenten.  

- De MR heeft informatie gekregen over het SOP.  

- Voor de jaarlijkse thema-avond heeft de MR een vragenlijst gemaakt voor ouders, om het 

resultaat mee te nemen voor de organisatie van de thema-avond schooljaar 2022-2023. Het 

schooljaar 2021-2022 heeft er geen thema-avond plaatsgevonden.  

- De MR is meegenomen in het protocol hoe de Eshoek omgaat met onderwerp 'oorlog'.  

- De MR heeft gesproken over de werkwijze van stichting derden gelden.  

 

Juni 2022  

Namens de MR  

Dieuwerke Duursma  

Secretaris 

 


