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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 
De Drie Vijvers. 

 

Plaats en functie 
De Drie Vijvers is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap 
Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die, formeel, 
overleggen over het beleid van De Drie Vijvers. De MR bespreekt met de directie zaken die 
de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Schoolraad heeft de MR bepaalde 
bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan 
ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze 
een besluit neemt. 
 

Samenstelling 
De MR van De Drie Vijvers bestond schooljaar 2021-2022 uit zeven leden: vier 
vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van de 
leerkrachten (personeelsgeleding). 
Dit zijn voor de personeelsgeleding; Lisette Kersten, Els Kamps en Lenny van ‘t Hof.  
De oudergeleding bestond uit: Martijn Cobussen, Freddy Schoof, Judith Janssen en Marieke 
Römkens.  
 

Vergaderdata 
De MR heeft dit afgelopen schooljaar formeel 5 keer vergaderd: op 16 september en 
11november 2021 en op 27 januari, 31 maart en 23 juni 2022. 
 

Activiteiten 

Lezen van vergaderstukken 
Gedurende het jaar stuurt de directie van de Drie Vijvers de notulen van haar diverse 
vergaderingen naar de MR. Het betreft dan bijvoorbeeld notulen van teamvergaderingen, 
bouwvergaderingen of verslagen van de Kinderraad. Ook leest de MR de notulen van de 
GMR-vergaderingen (indien voorhanden) en ingekomen stukken vanuit school die digitaal 
verspreid worden. Voor stukken waarmee ingestemd moet worden of advies nodig is, wordt 
met het nieuwe beleidsstuk tevens een aanbiedingsbrief toegezonden. Hierin wordt het doel 
van het veranderitem omschreven en worden de voor- en nadelen uiteen gezet. 
Daarnaast worden jaarlijks terugkerende onderwerpen doorgenomen als bijvoorbeeld: de 
financiële begroting, het Arbo-beleidsplan, de Monitor Leeropbrengsten Cito, het 
formatieoverzicht en de beoogde klassenindeling.  
Voorafgaande aan de vergadering heeft de voorzitter contact met de secretaris van de MR 
om de agenda te bepalen. De MR-leden lezen de ingekomen stukken. Mochten de stukken 
vragen oproepen dan worden deze uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan de vergadering via 
de mail aan het MT voorgelegd en tijdens de MR-vergaderingen besproken.  

  



Wat kenmerkt het schooljaar 2021-2022 

 
Ter kennisname 
De MR heeft de ingekomen stukken van de diverse schoolvergaderingen gelezen en de 
inhoud ter kennisname aangenomen. De te lezen stukken worden aangeboden middels het 
portaal binnen MR Plaza. Hier zijn alle stukken digitaal te vinden. De stukken worden 
jaarlijks gearchiveerd. 
 

Goedkeuring 
De volgende verslagen zijn goedgekeurd; 

 Het MR Jaarverslag  

 Het Arbo Jaarverslag  
 

Instemming 
Er is instemming verleend aan de volgende onderwerpen;  

 Schoolplan 

 Schoolgids (Vensters PO) (OMR) 

 Toets beleid DDV 

 Veiligheidsprotocol/Kanjertraining 

 Werkverdelingsplan consensus (incl. Inzet middelen verlagen werkdruk) (PMR) 
 

Advisering 
De MR heeft een adviserende rol gehad in de ontwikkelingen rondom; 

 Schoolondersteuningsplan (SOP) 
 

Overige bespreekpunten 
 Stand van zaken PLG’s 

 Ventilatie scholen Lijn83 

 Evaluatie IEP 

 Renovatie schoolplein 

 Rekendidactiek DDV 
 

IEP- eindtoets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkplan 
Ook dit schooljaar is de directeur een deel van de vergadering aangesloten om vragen te 
beantwoorden. Deze vragen zijn voorafgaande aan de vergadering via de mail gesteld. We 
hebben gemerkt dat dit efficiënter is dan de vragen pas tijdens de vergadering voorleggen, 
aangezien de antwoorden op de vragen voorbereid kunnen worden. Er is hierdoor meer tijd 
overgebleven om te sparren over andere onderwerpen.  
We zijn schooljaar 2017-2018 gestart met het werken met aanbiedingsbrieven die voor de 
vergaderingen gebruikt worden om stukken, waaraan instemming/goedkeuring verleend 
moet worden, aan te bieden aan de MR. We zijn erg tevreden over hoe dit verloopt.  
 

Ouder- en personeelsgeleding van de MR 
We hebben dit schooljaar met de vertrouwde gezichten uit de oudergeleding vergaderd.  
Marieke Römkens en Freddy Schoof hebben aangegeven hun deelname aan de MR te 
stoppen. 
 

MR, GMR en MT 
Er is sprake geweest van een prettige communicatie en samenwerking tussen MT en MR.  
In de communicatie tussen de MR en GMR zien we vooruitgang. Onze contactpersoon Ludo 
Pennings reageert vlot wanneer we contact opnemen. 
De GMR verzorgt een Nieuwsflits, waarin de besproken onderwerpen tijdens de GMR plus 
aandachtspunten voor de MR uiteengezet worden. De notulen zijn voor ons nog steeds 
slecht toegankelijk, zeker nu Plaza opgeheven is en de documenten verzameld worden in 
Teams, waar wij geen toegang hebben tot de documenten van de GMR. 

 
Schooljaar 2021-2022: wat staat, naast de jaarlijks terugkerende 
agendapunten, op de agenda? 
 Protocol Dyslexie (IB-er)  
 Protocol Hoogbegaafdheid (IB-er)  
 SOP (School ondersteuningsplan)    
 Voortzetting PLG Rekenen (MSV)  
 Voortzetting PLG nieuwe methode Taal/Spelling  
 Voortzetting PLG Schoolplein  
 PLG begrijpend lezen  
 PLG GDW  
 Volgen Werkgroepen (WIOB, rapporten, ICT, Klasse.pro, Kanjertraining, gezonde 

school, EF, Cultuur, BoS en werkgroepen vanuit de SR als mededeling denk aan Sint, 
sportdag etc.)  

 Taakverdeling (In september/oktober en januari van ieder jaar evalueren we de 
taakverdeling en leggen voor dat schooljaar de afspraken vast).   

 Volgen van en aansluiten op de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.  
 Overlegstructuur MR/GMR (Martijn Cobussen als contactpersoon vanuit de MR/Ludo 

Pennings vanuit de GMR)  

 
 
 
 

 

 


