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Algemeen 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad (MR) van obs de Meerpaal in het schooljaar 2020-2021. 
 

Het schooljaar 2020-2021 betekende voor de MR aandacht voor veel diverse onderwerpen. Ook in 
2021 heeft Corona impact gehad op het onderwijs. Vanuit de MR hebben wij gemonitord en 
meegedacht over de te nemen stappen. Geregeld stonden de onderwerpen over de ontwikkelingen 
rondom IKC de Kroon, profilering en communicatie op de agenda. Begin van het schooljaar hebben 
we het onderwerp "Rookvrij schoolplein” op de agenda gehad.  

Gedurende het schooljaar hebben we 6 keer vergaderd. We hebben 2 extra vergaderingen gehad die 
te maken hadden met de samenwerking met De Sluis richting IKC de Kroon. 

Voor de zomervakantie hebben we vanuit de MR afscheid genomen van onze directeur Gert Jan 
Riemers en ook van juf Marianne Stroomer. Edwin heeft de MR verlaten omdat zijn zoon naar het VO 
gaat. 

De notulen van de openbare vergaderingen zijn te vinden op de website www.obsdemeerpaalap.nl. 

 

Wat doet de MR? 

Voor een school is het erg belangrijk dat ouders meedenken en meehelpen. Dit noemen wij 
ouderparticipatie. De school wil ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van de school. 

Voor onze school is er een MR. Daarnaast is onze school onderdeel van stichting Surplus en deze 
hebben samen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Via de MR en de 
GMR willen we zorgen dat ouders ook echt betrokken worden. 

De MR kijkt naar wat belangrijk is voor kinderen, personeel en ouders. In de MR zitten zowel ouders 
als teamleden. In het volgende hoofdstuk leest u welke ouders en teamleden deel uitmaken van onze 
MR. 

De taken en bevoegdheden van de MR staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).  
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De MR heeft drie algemene bevoegdheden: 

1. Recht op informatie 
Het bestuur moet de MR actief informatie geven. Dat heet actieve informatieplicht. Het gaat 
dan om informatie over het beleid. Vanuit het bestuur is de directeur aangewezen om dit te 
doen.  

2. Recht op overleg met bestuur/management 
De MR kijkt of het beleid goed wordt uitgevoerd. De MR heeft de taak en de bevoegdheid 
om alles wat met de school te maken heeft te bepreken. Als de MR wil overleggen met 
bestuur/management, dan mag dat niet worden geweigerd. 

3. Initiatiefrecht 
De MR kan aan het bestuur voorstellen doen en hun mening bekendmaken. 
 

Daarnaast heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: 

4. Adviesrecht 
De MR mag advies uitbrengen over onderwerpen die over de school gaan. 

5. Instemmingsrecht 
Voor bepaalde onderwerpen moet de MR goedkeuring geven. 

In het reglement staat waarover de MR advies kan uitbrengen. Ook staat er in wanneer het bestuur 
of de directeur goedkeuring van de MR nodig heeft. De MR beslist op die manier mee. 

 

Behandelde onderwerpen 

Een paar voorbeelden van taken van de MR in het schooljaar 2020-2021: 

• Het schoolplan goedkeuren. 

• De schooltijden en het vakantierooster goedkeuren. 

• Begroting (een overzicht van inkomsten en uitgaven van de school) 

• De ontwikkelingen van de school volgen. Bijvoorbeeld Exploreon en de kwaliteit van het 
onderwijs (KMPO). 

• Huisvesting / Verkeerssituatie. 

• Communicatie. 

• Samenwerking OR/MR. 

• IKC de Kroon 

• Nieuwe rapporten (portfolio). 

• Formatie goedkeuren 

• Werkverdelingsplan 

• Rookvrij schoolplein 

• Advies / monitoring omtrent Corona 

• 21st Century Skills   
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Samenstelling van de MR 

De MR bestond in het schooljaar 2020-2021 uit vier ouders en vier leerkrachten van de twee locaties.  
 

Oudergeleding 

• Ed van der Vlies (voorzitter) Locatie Anna Paulowna 

• Edwin de Jager   Locatie Anna Paulowna 

• Carolien Apeldoorn  Locatie Breezand 

• Mark Vaas   Locatie Breezand 

Personeelsgeleding 

• Annemarie Dekker  Locatie Breezand 

• Marianne Stroomer  Locatie Anna Paulowna 

• Jacquelien Planje  Locatie Breezand 

• Nicolette Gorissen  Locatie Anna Paulowna 
 

Contact 

Misschien heeft u na het lezen van ons jaarverslag nog vragen. U kunt deze vragen altijd aan ons 

stellen. Dit kan op verschillende manieren: 

• Schriftelijk 

bij voorkeur via een e-mail aan mr@obsdemeerpaalap.nl    

• Persoonlijk tijdens een MR-vergadering 

De MR vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen een vergadering mag 

bijwonen als toehoorder. Als u vragen hebt, kunt u deze tijdens de vergadering stellen. 

Wanneer een MR vergadering plaatsvindt, staat op de website 

https://www.demeerpaalap.nl/ en in de agenda van Fiep. 

• Persoonlijk aan één van de MR-leden (bij samenstelling van de MR staat wie dit zijn)  

 


