
Jaarverslag MR 2020-2021 

Inleiding  

Zoals elke andere school in Nederland heeft ook onze school een MR (medezeggenschapsraad). 

De MR van IKC de Rietzee bestaat uit zes personen. Hiervan vertegenwoordigen drie personen de 

ouders van de leerlingen van onze school en de andere drie leden van de MR vertegenwoordigen het 

team. 

 

De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met de zogenaamde beleidsmatige zaken en geeft hierover 

advies aan de directie. Hierbij moet je denken aan zaken zoals het schooljaarplan (hoe worden de 

leerlingen ingedeeld op basis van het aantal beschikbare leerkrachten), de benoeming van een 

nieuwe directeur, het financieel beleid van de school en de OR (onder andere de ouderbijdrage) en 

nog veel meer. 

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben de meeste leden van de MR een cursus gevolgd. 

Leden 

• J. S. (ouderlid, afgevaardigde GMR, aanspreekpunt Vrienden van de Rietzee) 
• K. vd. T. (ouderlid)  
• M. P. (ouderlid en voorzitter) 
• M. H. (teamlid, secretaris) 
• E. B. (teamlid) 
• M. M. (teamlid, afgevaardigde GMR) 

Vergaderoverzicht 

In elke vergadering wordt de stand van zaken met betrekking tot personeel, financiën en 
schoolontwikkeling besproken. Tevens staat een terugkoppeling vanuit de GMR elk overleg op de 
agenda.  
 

Maand  Vergaderpunt  Inhoud 

september  Schoolplan Bijgestelde plannen n.a.v. Corona. Identiteit 
is een bespreekpunt. Scholing leerkrachten 
wordt toegevoegd.  

september Jaarplan Instemming verleend. 

september  Jaarverslag Ter kennisgeving aangenomen  

september Corona aanpak Plan gemaakt hoe te handelen bij 
afwezigheid leerkracht/leerling. 4 scenario’s 
beschreven. 

oktober  Klassenbudget Voorstel gedaan aan de OR om 
klassenbudget te verhogen naar 5 euro per 
leerling. 

oktober Sociaal veiligheidsplan Prioriteit voor de VCOG. Er komt nog een 
document.  

december Borging kwaliteit Werkgroep waarin een plan gemaakt wordt 
om de kwaliteit van onderwijs te borgen. 

december BSO BSO Joeswerd is gestart in het grote lokaal.  



december Stand van zaken Corona Geen vast protocol. Bij elke situatie de juiste 
vervolg stappen bepalen. Ventilatie is 
goedgekeurd.  

december Ontwikkeling IKC  Vormen IKC raad ligt tijdelijk stil. Eerst focus 
op goed laten draaien BSO en Peuteropvang.  

januari Financiën OR Vergadering met OR leden. Klassenbudget 
blijft gelijk. Inzet IPC budget bespreken.  

januari Stand van zaken Corona Noodopvang draait, er komen steeds meer 
kinderen bij de noodopvang.  

maart  Evaluatie thuiswerken Lockdown Leerkrachten tevreden. Scores vallen heel erg 
mee. Weinig reactie van ouders op de 
evaluatie. MR oudergeleding overwegend 
positief.  

maart Schoolontwikkeling Scholingsplan 2- tot 7-jarigen voor 
doorgaande leerlijn. Peuterdoorstroom 
besproken met Smallsteps. Eerste opzet 
formatie is gemaakt en gaat naar het team.  

april Termijn MR De termijn van M. en K. loopt af. 
Verkiezingen worden uitgezet.  

april Schoolontwikkelingen Scholingsplan 2- tot 7-jarigen goedgekeurd. 
Directie en intern begeleider gaan SOP 
schrijven om extra gelden te krijgen. 
Rapportfolio is in ontwikkeling. Personeel 
geeft wensen door aan directie voor formatie 
en Slob middelen.  

Mei Ontwikkeling IKC raad Elke IKC-raad vergadering starten met MR en 
OC. Gezamenlijke punten eerst bespreken en 
daarna apart van elkaar verder vergaderen. 
Gezamenlijke punten: Veiligheid, 
communicatie en ouderbetrokkenheid.  

juni Schoolontwikkeling Besproken waar naar alle waarschijnlijkheid 
NPO gelden op ingezet gaan worden.  
Eindtoets groep 8 boven verwachting goed 
gemaakt.  

Juni Concept formatie Er gaan nog wijzigingen plaatsvinden i.v.m. 
collega’s die vertrekken.  

Juni SOP (schoolondersteuningsprofiel) Feedback gegeven. Dit gaat terug naar de 
intern begeleider, zodat er naar gekeken kan 
worden.  

Juni Verkiezingen MR Er zijn 4 kandidaten. Voor de zomervakantie 
duidelijk wie er verkozen worden.  
In de personeelsgeleding dient een vervanger 
te komen omdat M.H. de MR gaat verlaten.  

Juni Kanjerprotocol Opmerkingen worden doorgegeven aan de 
werkgroep.  

Vervangers voor de nieuwe leden zijn gekozen. De vervangers voor de oudergeleding 

zijn bij de MR bekend.  De vervanger voor de personeelsgeleding is J.P. 

 


