
Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool Antonius 

Schooljaar 2019-2020 

 

De samenstelling van de MR was dit schooljaar als volgt: 

Team:                          Ouders: 

Marit Wisseloo                  Mieke Spaargaren 

Ingrid Arrachart                 Marlous Donker 

Maaike Stolk                       Rianne van Capel 

 

We hebben afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd. Rianne is toegetreden tot de MR als ouderlid. 

Zij vervangt Hans Pietersen van wie we vorig schooljaar afscheid hebben genomen. Aan het einde 

van dit schooljaar hebben Mieke Spaargaren en Marit Wisseloo zich herkiesbaar gesteld. Er hebben 

geen andere belangstellingen gemeld na een oproep onder het personeel en de ouders. Zo blijven 

Marit en Mieke ook de komende jaren in de MR.  

Elk jaar maakt de MR een werkplan waarin we onze doelen beschrijven. Voor het schooljaar 2019-

2020 zijn de volgende doelen behaald: 

 We hebben afgelopen jaar goed inzicht gekregen in de actief na en de effecten ervan naar 

aanleiding van het inspectiebezoek. Dit behoeft geen specifieke aandacht meer van de MR. 

 De methodieken en methodes (Zo leren kinderen lezen en spellen) en Da vinci zijn ingevoerd 

en behoeven geen specifieke aandacht van de MR. Er is een methode aangeschaft voor 

Engels. De ontwikkelingen rond snappet hebben we gevolgd en zetten we volgend jaar voort 

in een apart doel. 

Onderwerpen die besproken zijn in de MR vergaderingen zijn: Werkplan MR, Jaarverslag 

2018-2019, Jaarplanning agendapunten, schoolplan 2019-2023, schoolgids, taakverdeling 

binnen de MR, schoolontwikkelingen, ondersteuningsprofiel, taakbeleid binnen het team, 

formatie en begroting, beleidsplanning, behaalde Cito resultaten, inhuizen peuterspeelzaal, 

schoonmaak van de school, onderwijs staking, aanvraag certificaat relaties en seksualiteit, 

schooltijden, GMR 2.0, vakantierooster, en thuisonderwijs/ corona maatregelen. 

We hebben instemming gegeven aan: 

Personeelsbeleid (taakbeleid) Ondersteuningsprofiel 

Schoolgids Formatie/begroting 

Schoolplan 2019-2023 Taakbeleid 

Aanvraag certificaat relaties & seksualiteit Vakantierooster 

Coronamaatregelen en aanpassing in 

schooltijden. 

 

 

 

 



GMR 

Myrna Willers heeft deelgenomen aan de GMR vergaderingen. Zij maakt geen deel meer uit 

van de MR. Myrna deed verslag van de belangrijkste besproken onderwerpen en zette na 

elke bijeenkomst een korte samenvatting op papier. Zij verspreidde benodigde stukken ter 

inzage, indien dat nodig was. De GMR denkt na over een andere organisatievorm. Hierover 

is een presentatie gehouden in de MR om draagvlak te creëren vanuit de achterban.  

OV 

Mieke en Marlous hebben enkele keren contact gehad met de Oudervereniging om de 

communicatielijn tussen de geledingen kort te houden. 

MR 

We hebben gedurende het schooljaar de schoolontwikkelingen gevolgd. De ontwikkelingen 

van de methodiek Zo leren kinderen lezen en schrijven, snappet, Da Vinci en Engels hebben 

we met wat meer afstand gevolgd. We zijn over de schoolontwikkelingen; Rekenen met 

doelen, Schoolorganisatie en Driehoekgesprekken iedere vergadering geïnformeerd. Zo 

heeft de MR hierin mee kunnen denken in de keuzes die gemaakt zijn in deze 

ontwikkelingen. 

Corona 

Dit schooljaar heeft het onderwijs te maken gehad met een landelijke schoolsluiting i.v.m. 

corona. Dit had tot gevolg dat er thuisonderwijs gegeven moest worden. De MR is in deze 

crisisperiode steeds tijdig en voldoende geïnformeerd en heeft advies en instemming 

gegeven m.b.t. de genomen maatregelen door het virus.   

De schoolsluiting en de maatregelen hadden ook invloed op de MR vergaderingen. We 

hebben de derde vergadering overgeslagen en de besluitvorming over de begroting en 

formatie heeft enige vertraging gehad. De MR is door deze crisis overgestapt op online 

vergaderen. Dit verloopt soepel en zal ook in de toekomst regelmatig een vorm blijven van 

vergaderen.  

Marit Wisseloo 

Basisschool Antonius 

06-11-2020 

 


