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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 

OBS De Meent over schooljaar 2019-2020. Op deze wijze legt de MR formeel 
verantwoording af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de 
samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 
overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de 
vergaderingen zijn behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de 
aandachtspunten van de raad in het volgende schooljaar. Het jaarverslag is 
terug te vinden op de website van de school. 

2. Samenstelling en werkwijze MR 
2.1 Wat doet de MR 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de 
wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en 
personeel. De MR overlegt met het managementteam van de school over schoolbeleid 
zoals bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussen 
schoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft precies voor op welke 
gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet vragen. Het 
managementteam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over toelatingsbeleid van 
leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige 
plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt 
bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de 
onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op 
eigen initiatief voorstellen kan doen aan het managementteam. Naast de formele 
bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het managementteam 
en een kanaal voor ouders en personeelsleden met vragen of opmerkingen. 

 

2.2 Samenstelling 

De medezeggenschapraad op OBS De Meent bestaat uit vier leden, twee namens de 
ouders en twee namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van 
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van minimaal 2 jaar in de raad 
opgenomen. In de oudergeleding van de MR heeft Rob Gresnigt plaats genomen. 

 In schooljaar 2019-2020 kent de MR de volgende samenstelling: 

Personeelsgeleding  

Natasja Middelkoop en Karin Witteman 

Oudergeleding 

Karin Ax en Rob Gresnigt  
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2.3 Werkwijze 

De MR heeft 5 bijeenkomsten per jaar. 1 aan de start van het schoolseizoen, 3 
vergaderingen vlak voor het 3MR overleg (3MR = MR overleg samen met de Sterappel 
en de Regenboog) en een nieuwjaarsbijeenkomst. Aangezien OBS de Meent een kleine 
school is, zijn de lijnen tussen ouders, MR en school kort. Mocht de situatie er om 
vragen, dan kan de MR op korte termijn samenkomen. MR vergader data zijn bij 
school op te vragen. 

 

Verantwoording schooljaar 2019-2020 
3.1 Toekomst OBS De Meent 

Samen met het team kijken wij naar de toekomst voor de School. Het feit is, dat 
leerlingen aantallen iets terug lopen. We volgen de strategie van BasisBuren en helpen 
mee, om weer tot een groei te komen. We denken mee aan een promotieplan. Dit zal 
in schooljaar 2020-2021 verder opgepakt worden. 

 

3.2 Corona 

De MR is geïnformeerd door de locatieleidster over de lockdown, thuisstudie en 
opstart op school. Het team heeft keihard gewerkt, om een groot aantal lessen digitaal 
te kunnen doen, zodat school thuis kon plaatsvinden.  Ook voor de opstart is er snel 
geschakeld. Aangezien wij een kleine school zijn, konden alle lessen direct weer 
plaatsvinden op school. Uiteraard heeft de MR hier positief op gereageerd. 

 

3.3 Schoolplan 

Gerrie (meerscholendirecteur)  heeft het MR meegenomen door het schoolplan 
2019-2023. Deze is goedgekeurd. Het schoolplan is terug te vinden op de website van 
school. 

 

3.4 Formatie 2020-2021 

Het aantal leerlingen op school is teruggelopen. Dit heeft een gevolg voor de formatie 
van 2020-2021. Miriam (Locatieleider) heeft het formatieplan 2020-2021 gedeeld met de 
MR.  
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3.5 Samenstelling MR 2020-2021 

Binnen de personeelsgeleding heeft Natasja Middelkoop aangegeven te gaan stoppen 
bij de MR. Tevens heeft Karlijn de Noord aangegeven toe te treden tot de MR. 

Binnen de oudergeleding heeft Karin Ax aangegeven te stoppen bij de MR. Ze wilt wel 
actief betrokken blijven en wij kunnen haar benaderen voor hulp. Hierdoor is wel een 
vacature vrijgekomen binnen de oudergeleding. 

 

4.0 Contact met de MR 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR. Dit kan via 
ons e-mail adres: mr.demeent@outlook.com Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk 
aanspreken. 

 

5.0 Vooruitblik schooljaar 2020-2021 
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het 
onderwijsbeleid op OBS de Meent. Speciale aandacht zal uitgaan naar de werving van 
nieuwe leerlingen. De MR gaat actief in gesprek met het team, om een promotieplan te 
verwezenlijken en in gesprek met alle ouders bij een ouder informatie avond over de 
toekomst van De Meent. Want ook wij blijven er achter staan:  

“Op een kleine school groot worden” 

 

Medezeggenschapsraad Bassischool OBS De Meent, Ommeren 
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