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VOORWOORD
Dit is het jaarverslag 2019-2020 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS
De Zilvermeeuw.

Onze MR vertegenwoordigt [2] leerkrachten en de ouders van [2] leerlingen. Ouders en
personeel zijn vertegenwoordigd door maximaal [3] personen vanuit de oudergeleding
en maximaal [3] personen vanuit de personeelsgeleding.

Het doel van dit verslag is tweeledig:
- het geven van de verantwoording en evaluatie van het gevoerde beleid van de MR
- het informeren van de achterban

Het afgelopen jaar was de focus van de MR gericht op continuïteit van het onderwijs
tijdens de COVID-19 periode.

VISIE
Het verder professionaliseren van het onderwijs met als doel betere schoolresultaten
van de leerlingen.

MISSIE
De missie van de MR is het assisteren van de school met het vormen van een prettige
en veilige (leer)omgeving voor de leerlingen en een prettige werkplek voor de
medewerkers. En tegelijk een kritisch klankbord zijn voor het schoolbestuur en
aanspreekpunt voor ouders en medewerkers in geval van zorgen.
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ORGANISATIE EN TAAKVERDELING MR
In 2018 – 2019 was de bezetting als volgt:

Leden

Portefeuille/Commissie

Ouders
dhr. Erick van Rijk

Voorzitter / OMR

dhr. Eelse Pieters

Secretaris / OMR

Personeel
mw. Inge Verver

PMR (vervanging M. Hesmerg)

mw. Cressida Hazewinkel

PMR

mw. Marjet Hesmerg

Slapend lid PMR*

(*) Slapende leden zijn geen actieve leden en zullen alleen inspringen in geval van onoplosbare
meningsverschillen binnen de MR.

Ontwikkeling MR
•

Mw. Inge Verver zal mw. Marjet Hesmerg vervangen ivm met re-integratie.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN VAN DE MR
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn
in beginsel openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de jaarkalender:
http://www.dezilvermeeuw.nu/jaarkalender

ALGEMEEN
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar: overgang continurooster, de COVID-19 pandemie
en het vertrek van de zittende directeur.

INSTEMMING DOOR BEIDE GELEDINGEN VAN DE MR
•

Jaarverslag 2018-2019

•

Begroting 2020

•

Vakantierooster 2020/2021

•

Ouderbijdrage 2020/2021

•

Informatiegids 2019/2020
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INSTEMMING DOOR DE PERSONEELSGELEDING VAN DE MR
•

Formatieplan 2019/2020

•

Werkverdelingsplan 2020/2021

INSTEMMING DOOR DE OUDERGELEDING VAN DE MR
•

Schoolgids 2019/2020

INITIATIEFRECHT
Geen gebruik van het Initiatiefrecht

INCIDENTELE DOSSIERS
COVID-19:
De pandemie is nog niet voorbij maar het effect op de school was het afgelopen jaar
uitgebreid te merken. Thuisscholing, videobellen en deeltijd klassikaal les hebben het
uiterste gevraagd van de docenten, kinderen en ook de ouders. De verplichte testen bij
gezondheidsklachten levert ook de nodige onzekerheid op vanwege wachttijd op de
uitslagen. Wij hopen dat de pandemie snel voorbij zal zijn en dat de docenten en
kinderen zich weer gewoon met onderwijs kunnen bezighouden.

Selectie procedure nieuwe directeur:
Twee leden van de MR hebben deelgenomen aan de advies commissie voor de
werving van een nieuwe directeur van de Zilvermeeuw. Het was niet mogelijk om voor
het begin van het nieuwe schooljaar een selectie te maken en we zijn begonnen met
een interim-directeur mw. Uitendaal. Het is in de eerste periode van het nieuwe
schooljaar gelukt om een nieuwe schooldirecteur te vinden: mw. Abels.
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CONCLUSIE
Iedereen heeft een bewogen jaar meegemaakt en hopen op betere tijden. We hebben
gezien iedereen hun uiterste best hebben gedaan om met deze onverwachte situaties
om te gaan.
Tevens verwelkomen wij mw. Abels als nieuwe directrice en wensen haar veel succes toe.

VOORUITBLIK
Het komend schooljaar 2020 – 2021 zal de MR zich vooral richten op:
•

Stabiliteit en groei van de school.

•

Het monitoren van het welzijn van de leerlingen.

•

Het monitoren van het welzijn van het personeel.

•

Het adviseren van het bevoegd gezag om de positieve groei door te zetten.

Spreek ons gerust aan of mail ons als je een vraag of opmerking hebt, iets signaleert of een
idee wil delen. Ons e-mailadres is mrdezilvermeeuw@gmail.com.

[plaats en datum]
Erick van Rijk voorzitter

[plaats en datum]
Eelse Pieters secretaris
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