
Het jaarverslag 

 

Jaarverslag over 2019-2020 

 

Inleiding: 

De MR heeft als taak het behartigen van de belangen van de ouders en personeel bij het tot stand 

komen van het schoolbeleid. In goed overleg met de directie zorgt de MR ervoor dat de stem van 

ouders en personeel gehoord wordt. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de 

werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van Mariabasisschool. 

 

Samenstelling van de MR: 

De MR bestond dit jaar uit drie vertegenwoordigers van het team en drie vertegenwoordigers van de 

ouders/verzorgers. Voor het schooljaar 2019-2020 waren dit de volgende personen: 

Personeelsgeleding: Marije van den Berg, Patrick van den Bosch, Danielle Freriks 

Oudergeleding: Arianne Nieling, Nicole Gundlach, Eva Loskamp 

 

Taakverdeling: 

De vertegenwoordigers hadden de taken als volgt verdeeld: 

Voorzitter:  Arianne Nieling 

Secretaris:  Nicole Gundlach 

GMR-lid:  Marije van den Berg 

Leden:   Patrick van den Bosch 

   Danielle Freriks 

   Eva Loskamp 

 

Communicatie/vergaderingen: 

De MR heeft dit jaar drie keer vergaderd, de laatste vergadering is online met Teams geweest i.v.m. 

Covid-19 en er fysiek geen contact mogelijk was. Tijdens de MR vergaderingen zijn vele zaken 

besproken en vastgelegd middels notulen. De directeur is bij iedere vergadering deels aanwezig 

geweest. Overige communicatie is via het digitale netwerk verlopen. 

Middels MR-nieuws in de nieuwsbrief heeft de MR getracht iedereen op de hoogte te brengen wat 

er zoal besproken is tijdens een vergadering. Gezien de situatie waarin we ons bevonden en het 

minder plaatsvinden van vergaderingen is MR-nieuws dan ook maar een paar maal verschenen in de 

nieuwsbrief.  

 

Het afgelopen jaar hebben we ook geregeld contactmomenten gehad met de MR van de 

Galamaschool om te spreken over samenwerking m.b.t. nieuwe huisvesting. Daarnaast zijn er ook 

bijeenkomsten geweest met besturen en MR-en van alle drie de basisscholen in ‘s Heerenberg om te 

praten over zaken rondom huisvesting en samenwerking. 

 

Belangrijke onderwerpen die in de MR behandeld zijn: 

• Jaarverslag school en MR 

• Sociale en fysieke veiligheid 

• Begroting 

• Formatieplan 

• Vakantierooster 

• Jaarplan en schoolplan 

• Schoolgids 

• Schoolontwikkeling 

• Huisvesting basisscholen 

• Regelingen met betrekking tot Covid-19 

 


