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JAARVERSLAG MR 
SCHOOLJAAR 2020/2021 
Basisschool Dr. Jan de Quay  

Basisschoor De Akkerwinde 

 

 
De medezeggenschapsraden van De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay werken kansrijk 

samen. Omdat we gezamenlijk vergaderen en slechts bij uitzondering schoolspecifieke 
zaken bespreken, hebben beide MR-en besloten om een gezamenlijk jaarverslag op te 

stellen.  

 
De medezeggenschapsraad (hierna MR) had in het schooljaar 2020/2021 de volgende 

samenstelling: 
Dr. Jan de Quay: 

De oudergeleding: Harm Schreven (voorzitter) en Gerben van Haren (penningmeester).  

De personeelsgeleding: Elien Verhoeven en Linda Luijpen 
 

De Akkerwinde: 
De oudergeleding: Marina Scheen, Dailae Overdijk,  

De personeelsgeleding: Gisèle van Baaren en Janneke van Dijk.  

 
De MR kwam gedurende het verslagjaar 6 maal bijeen: op 8 september, 24novembober, 

25 januari, 22 maart, 26 mei en 28 juni. Van alle bijeenkomsten is schriftelijk verslag 

gedaan. De directie is bij iedere vergadering vertegenwoordigd geweest door Stijntje van 

Esch. 

 

 
Onderstaande onderwerpen zijn gedurende het schooljaar aan de orde geweest: 

 

Samenstelling MR 
De MR per school bestaat uit 2 leden uit de personeelsgeleding en 2 leden uit de 

oudergeleding. Indien noodzakelijk zal de MR aangevuld worden met 
ouders/werkgroepen met een bepaalde expertise. 

In 2020/2021 heeft zich één wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de MR van 

De Akkerwinde ten opzichte van 2019/20. Lonneke van Etten heeft afscheid genomen. 
Marina Scheen heeft haar opgevolgd. 

Bij de MR nam Deirdre Angenent afscheid, zij werd opgevolgd door Gerben van Haren. 
 

Invoering Wet op Medezeggenschap (WMS) 

Sinds 1 januari 2007 bestaat er een nieuwe wet voor medezeggenschap, de WMS. 
De WMS geeft ouders en personeel meer invloed op het beleid van de school.  

Onderdeel van deze wet is de verplichting voor iedere MR te moeten werken met een 

activiteitenplan. De MR heeft ook voor schooljaar 2020/2021 een activiteitenplan 
opgesteld. 

 
 

Activiteitenplan 2020/2021 
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Het verslagjaar was voor beide MR-en een intensief jaar. Met name de corona-pandemie, 

het thuisonderwijs, problemen rondom het overblijven en mede als gevolg daarvan een 
onverwacht snelle herijking van de schooltijden. Deze zaken stonden vanzelfsprekend 

niet in het activiteitenplan maar noodzaakte wel tot actie.  
 

 

Onderstaande onderwerpen maakten deel uit van het activiteitenplan:  
 

Datum Agendapunt  
 
*jaarlijks terugkerend 

Locatie Wie, instemming 
of adviesrecht 
 
 

9-9-2020 Scholing MR leden* 
Taakverdeling binnen de MR* 
Vergaderschema 2020-2021 
Te behandelen documenten 2020-2021* 
Schoolgids goedkeuren* 
activiteitenplan concept* 
5-gelijke dagen (evaluatie) 
 

Beers MR 
MR 
MR 
OMR 

22-11-2020 Begroting 
Aanpak RIE 
Veiligheidsplan (update) 
Verkeersveiligheidsplan 
Inspiratieavond (voorbereiding); 
 

 

 
 

Online Dir. 
Inst MR 
 
best, dir, inst MR 
 

25-1-2021 Inspiratie-avond 
Goedkeuren jaarverslag MR 2019-2020* 
 

Vianen Adv MR 
 
 
 

22-3-2021 Groepsindeling (formatie)  
Mediaprotocol 
Zorgplan (update) 
Verkeersveiligheidslabel 
 
 

Beers Dir 
MR 
MR 
preventiemedew. 
Dir 
 

26-5-2021 Lijst van aftreden MR. werving/verkiezing nieuwe geledingen 
voorbereiden* 
Onderhoud gebouw/wat gaat er dit jaar gedaan worden aan 
onderhoud* 
Passend onderwijs op school* 
Aandachtspunten WMKPO* 
Meerjarenplan 2020-2024 
Groepsindeling (formatie) 
Vakantierooster 

Vianen MR 
dir 
 
 
 
MR 
MR 
MR 

28-6-2021 Vergaderschema MR* 
Formatieplan* 
Voor 1-5: definitief schoolformatieplan/personele deel 
begroting bijstellen begroting. 
Studiedagen 
Jaarplan 
Samenwerking MR leden (evaluatie)* 
Samenwerking MR-Directie (evaluatie)* 
Activiteitenplan MR (evaluatie)* 
 
 

 dir /MR 
mr 
mr 
dir en mr 
dir. 
Mr Dir. 
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Scholing 

Dit jaar hebben de MR leden geen (aanvullende) scholing gevolgd. 
 

Thema-avond 
Door corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk om de geplande thema-avond 

doorgang te laten vinden. 

 

Schoolbegroting 

De begroting wordt per kalenderjaar opgesteld. De begroting betreffende het nieuwe 
kalenderjaar is uitgereikt, onderling doorgenomen en vragen zijn aan de directie 

voorgelegd en besproken. Daaropvolgend is de schoolbegroting ter advies voorgelegd. 
 

Samenwerking Ouderraad en GMR 

Gedurende het verslagjaar nam de MR kennis van de notulen/mededelingen van de GMR.  
 

Onderhoudsplan 

De MR volgt de ontwikkelingen op onderhoud en aanschaf van schoolzaken.  
 

Personele ontwikkelingen 
Het personeelsbestand was in schooljaar 2020/2021 behoorlijk stabiel. De MR is van 

mening dat er een enthousiast en kundig team van leerkrachten en ondersteunend 

personeel staat.  
 

Formatie en klassenindeling 2021/2022 
In 2021/2022 zullen er op de Akkerwinde weer 4 groepen zijn. Op dr. Jan de Quay 5 

groepen. 

 
Taakbeleid 
Ten aanzien van het taakbeleid is gekozen voor het overlegmodel. De invulling van de 

personeelsgeleding van de MR wordt bepaald als de samenstelling van het team bekend 

is. Inmiddels is duidelijk dat Ingrid Merkx de MR zal verlaten. Zij wordt opgevolgd door 

Elien Verhoeven. Voor De Akkerwinde geldt dat Gisèle van Baaren en Janneke van Dijk 

ook volgend schooljaar plaats nemen in de MR. 

 

 
Nieuw lesmethoden: 

Voor het schooljaar 2020/2021 werden geen nieuwe lesmethodes aangeschaft. Er is een 

nieuw sociaal-emotioneel meetinstrument aangeschaft: Zien! Deze methode wordt in 
schooljaar 2020/2021 geimplemteerd.  

  
 

Evaluatie 

De MR en de directie hebben de samenwerking geëvalueerd en vastgesteld dat er een 
wederzijds open en respectvolle houding is, waardoor diverse onderwerpen besproken 

kunnen worden. De samenwerking binnen de MR en met de directie wordt als goed 

ervaren. 
 

Website 
De MR heeft een eigen kopje op de website van de school. Op de website worden de 

volgende zaken geplaatst: agenda vergadering MR, jaarverslag, activiteitenplan.  
Tevens heeft de MR een eigen mailadres: mr.deakkerwinde@optimusonderwijs.nl en 

mr.jandequay@optimusonderwijs.nl. Daarnaast gebruikt de MR Social Schools om de 

communicatie met de ouders te voeren. 

 

Gedurende het verslagjaar werd in de MR van gedachten gewisseld en werd instemming 
verleend c.q. advies uitgebracht m.b.t. de volgende zaken: 

mailto:mr.deakkerwinde@optimusonderwijs.nl
mailto:mr.jandequay@optimusonderwijs.nl
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1. De onderwerpen als genoemd in het activiteitenplan; 

Aanvullend: 
2. Coronamaatregelen, thuisonderwijs. 

3. Evaluatie 5 gelijke dagenmodel 

 

Ouderbijdrage: 

De oudergeleding van de Mr heeft instemming verleend met verhoging van de 

ouderbijdrage. Hiervoor is contact geweest met de penningmeester van de OR, gevraagd 

naar de onderbouwing en heeft de mr inzicht gehad in de begroting van de OR. 

 

Corona maatregelen: 

De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay hebben het thuisonderwijs opgestart via Google Meet. 
Instructie vond digitaal plaats en de verwerking maakten de kinderen in hun 

werkschriften of in Bingel. Kinderen kregen verlengde instructie of verrijkte instructie op 

verschillende online momenten. Kinderen konden een Chromebook van school lenen voor 
thuis.  

 

NPO  
Juni 2021 heeft de MR instemming verleent aan het NPO-plan.  


