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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van VSO De Hoge Brug & SO De A. 
Willboerschool voor het schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar 
zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Wat doet de MR ?   
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan 
gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend 
personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 
zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van 
klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten 
meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.   
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies 
en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft 
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget 
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele 
bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met 
vragen of opmerkingen.   
 
Samenstelling  MR 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit 
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af 
van de het aantal leerlingen van de school. De MR van VSO De Hoge Brug & SO De A. Willboerschool 
bestaat momenteel uit 4 deelnemers, 3 leerkrachten en 1 ouder.    
 
Leerkrachten: 

• R. Kat (VSO De Hoge Brug) 

• S. Kruithof (VSO De Hoge Brug) 

• T. Meijboom (SO De A. Willeboerschool) 

 
Ouders: 

• J. Willemse (VSO De Hoge Brug) 
 
Dit jaar heeft R. Kat de MR vergaderingen voorgezeten. 
  
In het schooljaar 2019-2020 is de MR begonnen zonder ouders die zitting hadden in de MR. De MR 
heeft vacatures opengesteld en geprobeerd ouders te vinden die onze MR wilde aanvullen. 
Halverwege het jaar is J. Willemse benaderd door de MR en zij was bereid om plaats te nemen als 
ouder in de MR.  
Ons streven is volgend jaar om drie ouders in de MR te hebben waar ouders van beide scholen 
vertegenwoordigd zijn. We zullen dan ook actief ouders benaderen.  
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Vergaderingen  
De MR van VSO De Hoge Brug & SO De A. Willboerschool kent in principe een twee maandelijks 
vergaderschema. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken 
hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige 
veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen 
waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d.   
De MR heeft dit schooljaar op de volgende dagen vergaderd: 
 

• 12-11-2019 

• 13-01-2020 

• 23-06-2020 
 
De bijeenkomsten van 09-03-2020 en 11-05-2020 zijn niet doorgegaan vanwege Corona. 
 
De voorzitter is verantwoordelijk voor het inrichten van de vergaderingen. Dit jaar nam de voorzitter 
ook de taak van secretaris op zich. Beide zorgen normaal gesproken er voor dat ruim van te voren 
(ong. 2 weken) de agendapunten bekend zijn en de daarbij horende documenten aanwezig zijn ter 
inzage en voorbereiding.  
 
De voorzitter zorgt er voor dat alle vergaderstukken worden verzameld in de map van MR op het 
intranet. Daarnaast zijn notulen beschikbaar gesteld op de website van de scholen. Alle leerkrachten 
en ouders kunnen op deze manier de documenten inzien.  
 
Tijdens de eerste vergadering van het jaar, wordt met elkaar het jaarplan en vergaderrooster 
vastgesteld. 
 
Jaarlijks zal een MR etentje plaatsvinden, waarbij vertrekkende leden afscheid kunnen nemen en 
nieuwe leden verwelkomt worden.  
 
De notulen worden binnen 2 weken naar de MR leden gestuurd ter inzage. Deze worden 
gecontroleerd op inhoud en spelling, eventuele aanpassingen worden gedaan. Na accordering 
worden de notulen definitief en openbaar gemaakt. 
 
Taken van de secretaris:  

• Actualiseren van contactgegevens  
• Voorbereiden agenda + verspreiden  
• Notulen inzichtelijk maken voor team en ouders  
• Informatie VOO verspreiden  
• Jaarverslag maken  
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 Onderwerpen MR vergaderingen 2019-2020 (willekeurige volgorde) 
 

• Jaarplan 2019-2020 
Het jaarplan van de MR is besproken waarbij de speerpunten van de MR dit schooljaar zijn 
vastgesteld. 

• Begrotingen 2019 en 2020 
De begrotingen van zowel beide scholen alsmede de OR van dit jaar en komend jaar zijn in de 
MR besproken, waarna deze haar instemming heeft gegeven. 

• Formatieplannen 2020-2021 
Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp. In het formatieplan wordt 
vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden 
ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. Het 
formatieplan 2020-2021 is besproken en goedgekeurd in de MR.  

• Aanstelling nieuw directielid Willeboerschool. 
Op De Willeboerschool is er sprake geweest van een wisseling directie. Vertrekkend 
directrice H. Lezer heeft gekozen voor een andere functie welke ze zal vervullen binnen de 
stichting. A. Buitenhuis zal haar functie obernemen. De MR heeft deelgenomen aan het 
verloop van de sollicitatieprocedure.  

• Schoolgids 2020-2021 
De schoolgids is het document waarin de scholen haar beleid formuleert en allerlei 
praktische zaken worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een 
samenvatting van het strategische beleidsplan. 

• Ouderbetrokkenheid 
De MR van VSO De Hoge Brug & SO De A. Willboerschool blijft zich inzetten voor de 
ouderbetrokkenheid. Vooral informatie delen en meer ouders in de MR is een doel welke 
volgend jaar ook ingezet zal worden. 

• Vergaderingen GMR 
De informatie en vergaderingsnotulen die de GMR ons verschaft heeft, zijn ingezien en 
besproken. 

• Covid-19 
Dit jaar hebben we te maken gehad met het Covid-19 virus. De overheid heeft i.v.m. dit 
Coronavirus enkele maatregelen getroffen welke een grote invloed hadden op het land en zo 
ook het onderwijs. De overheid heeft scholen gedwongen de deuren te sluiten middels een 
‘lock-down’ vanwege het besmettingsgevaar onder kinderen en personeel. De scholen waren 
hierdoor in de maanden maart, april en mei dicht. Onderwijs verliep in deze periode op 
afstand. (digitaal en/of post)  
De MR heeft deze periode gevolgd en zal dat komend jaar ook doen om de effecten hiervan 
in beeld te krijgen.  

• Huisvesting 
Ook huisvesting is dit jaar een aandachtspunt geweest in de MR. Voor het gebouw van De 
Hoge Brug staat een renovatie gepland.  Dit wordt op de voet gevolgd. 

 
 
Voorstel vergaderingen MR in het jaar 2020-2021 

• Maandag 21 september 2020 

• Maandag 16 november 2020 

• Maandag 18 januari 2021 

• Maandag 22 maart 2021 

• Maandag 31 mei 2021 

• Maandag 21 juni 2015 (Het kan zijn dat deze naar een later tijdstip verplaatst wordt i.v.m. 
later aanleveren van (beleid)stukken welke instemming/advies vereizen.) 


