
  

  
Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool De Linde 2019-2020 

 
 
Bij wet is geregeld dat inspraak van ouders en personeel op school plaatsvindt in de 
medezeggenschapsraad (MR). De wet schrijft precies voor op welke gebieden directie en bestuur advies en 
instemming moeten vragen aan ouders, personeel of beiden.  
De belangrijkste zijn: 

- Onderwijskundige doelstellingen 
- Schoolplan 
- Schoolreglement 
- Regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
- Formatieplan 
- Begroting 
- Arbeidsvoorwaarden 
- Samenwerking 

 
De MR houdt toezicht op het beleid dat de directie van Kindcentrum De Linde uitstippelt.  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt toezicht op het beleid op SKOBOS-niveau.  
 
De directie brengt ons, de MR, daarom op de hoogte van plannen en activiteiten. Wij brengen gevraagd en 
ongevraagd advies uit. Op een paar punten heeft de directie van ons instemming of advies nodig zoals 
schoolplan, schoolgids, formatieplan en bij bijvoorbeeld de benoeming van een directeur. Wij komen 
ongeveer 8 keer per jaar bijeen. De directie is ook bij de vergadering aanwezig om onderwerpen nader toe 
te lichten.  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. De zittingsperiode van de MR-leden 
is 3 jaar. Na deze termijn vinden er verkiezingen plaats, waarbij aftredende MR-leden zich herkiesbaar 
kunnen stellen. Daarnaast wordt De Linde namens het personeel en ouders vertegenwoordigd in de GMR 
van SKOBOS. In de GMR wordt gesproken over bovenschools beleid, dus zaken die voor alle scholen van 
SKOBOS gelden. 
 
Afgelopen schooljaar bestond de MR uit de volgende leden: 
Personeelsgeleding: Germy Sinke 

Wendy Spanjers 
Annelies van Roij 

Oudergeleding:  Sanne Kleijn-de Bresser (voorzitter) 
   Kim Martens-Willems  
   Remko Kühne 
 
Tijdens de jaarvergadering (september 2020) is de MR in zijn nieuwe vorm al samengesteld. Voor het 
schooljaar 2020-2021 zal Lenne van Hamont Wendy Spanjers vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. 
 
De GMR bestond het afgelopen schooljaar uit: 
Personeelsgeleding:  Germy Sinke 
Oudergeleding:  Sanne Kleijn-de Bresser 
 
De MR heeft in het schooljaar 2019 – 2020 9 keer vergaderd, allen in het bijzijn van de directie. Twee 
vergaderingen hebben via Teams plaatsgevonden vanwege maatregelen vanuit RIVM. Op 18-02-2020 heeft 
de MR (i.s.m. GMR) scholing gehad van Jan Stuijver betreffende verantwoordelijkheden van de (G)MR. 
 
De gebruikelijke onderwerpen die in dit schooljaar aan de orde zijn geweest zijn: 

- Beleidsplan en (summier de) begroting De Linde 
- Formatieplan 2019 -2020 



  

- Voortgang Jaarplan en Schoolplan 
- Terugkoppeling uit GMR 
- Klankbordgroep 
- Informatieavond en open dag 
- Vorderingen in de leerteams  
- Trendanalyse en acties schoolbreed n.a.v. Cito-scores 
- Het Fidestraject en het waarborgen daarvan 
- Taakbeleid; werkverdelingsplan. 
 

De MR heeft dit jaar naast bovenstaande punten onder andere specifiek de aandacht gehad voor: 
- Gebruik van Teams (versneld ingezet vanwege RIVM maatregelen) 
- Margetijd na stakingen 
- Recht op initiatief; muziekdocent 
- Scholenbezoek uit Brussel 
- Voortgang Integraal Kindcentrum 
- Opleidingsschool 

Het schooljaar 2019-2020 was nogal een bijzonder jaar, wat zijn weerslag heeft gehad op de inhoud van de 
vergaderingen in de MR. De MR is nauwlettend geïnformeerd en meegenomen in gemaakte keuzes 
rondom maatregelen, sluiten van de school, heropenen van de school en het doorgang laten vinden van 
bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld de musical. 
 
 
Het komende schooljaar zal de MR naar verwachting 7 keer bijeen komen. De MR heeft gepland zich te 
richten op de volgende punten:  

 

 Hoofdonderwerp 

September Vaststellen MR en rollen 
Begroting MR 
Schoolgids 
Schoolplan 2019-2023 
Taakbeleid 
BHV en brandoefening 

November Voortgang schoolontwikkeling 
Begroting start 
Voortgang Integraal Kindcentrum 
Opleidingsschool 
SKOBOS 
ICT 
Leerlingenzorg 
MOP 

Januari Voortgang schoolontwikkeling 
Begroting vaststellen 
Voortgang Integraal Kindcentrum 
Opleidingsschool 
SKOBOS 
ICT 
Leerlingenzorg 

Maart Voortgang schoolontwikkeling 
Concept vakantierooster 
Voortgang Integraal Kindcentrum 
Opleidingsschool 
Trendanalyses cito-scores 
SKOBOS 
ICT 
Leerlingenzorg 



  

Mei Vaststelling voorlopig formatieplan 
Voortgang schoolontwikkeling 
Voortgang Integraal Kindcentrum 
Opleidingsschool 
SKOBOS 
ICT 
Leerlingenzorg 
Evaluatie Passend Onderwijs 
Ouderbetrokkenheid en communicatie 

Juni Definitieve vaststelling formatieplan 
Groepsverdeling komend schooljaar 
Begroting vaststellen 
Voortgang Integraal Kindcentrum 
Opleidingsschool 
SKOBOS 
ICT 
Leerlingenzorg 
Schoolplan 
Terugblik en evaluatie schooljaarplan huidig schooljaar 
Concept schooljaarplan komend schooljaar 
Vaststelling MR komend schooljaar 

September/oktober Jaarvergadering OR en MR 

Naast bovenstaande onderwerpen zal komend schooljaar tevens structureel de RIVM maatregelen en de 
gevolgen hiervan voor de school, onderwerp van gesprek zijn. 
 
Om inspraak te hebben is het belangrijk dat ouders en personeel, via de MR hun mening laat horen. Door 
verslagen in de nieuwsbrief geven wij weer waar wij mee bezig zijn. Het doel is om de kwaliteit van het 
onderwijs en het welzijn van kinderen en personeel te bewaken en verder te verbeteren. Het afgelopen 
schooljaar hebben we geïnvesteerd in het meer zichtbaar zijn voor de ouders, middels verslagen in de 
nieuwsbrief. 
 
Sanne Kleijn-de Bresser, september 2020 


