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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO De Meie over het schooljaar 
2019/2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar 
mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te 
informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.  

Wat doet de MR?  

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 
afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 
schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 
vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de 
directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de 
MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie 
pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR 
nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de 
formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor 
ouders met vragen of opmerkingen.  

Samenstelling MR  

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van De Meie bestaat 
uit 4 leden. Helaas hebben we sinds het aftreden van een ouderlid in april 2019 bijna een jaar 
noodgedwongen moeten functioneren met drie leden. Gelukkig hebben we in februari 2020 
versterking van de oudergeleding gekregen met het aantreden van Corina Berrevoets.  

De samenstelling van de MR in schooljaar 2019/2020:  

Nicole Harsveldt (personeel, tevens voorzitter MR): gehele schooljaar 

Janneke Meijers (personeel, tevens secretaris): gehele schooljaar 

Axel de Koning (ouder): gehele schooljaar  

Corina Berrevoets: sinds februari 2020.  

Vergaderingen  

De MR van De Meie vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de 
MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er 
bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het 
afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste 
onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. 
Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar 
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de 
schoolgids. De MR vergadert in principe altijd zonder directie, maar kan indien gewenst de directie 
uitnodigen om een bepaald onderwerp toe te lichten. De agenda van de MR-vergaderingen wordt 
een week voor de vergadering op de site van school geplaatst onder het kopje MR. 



Doordat de MR een groot deel van het schooljaar heeft moeten functioneren met maar drie leden in 
plaats van 4, hebben een aantal vergaderingen geen doorgang gevonden. Met drie leden is de MR 
kwetsbaar; zodra een lid verhinderd is bij een geplande vergadering kan de vergadering geen 
doorgang vinden conform het huishoudelijk reglement van de MR. De vergaderdata van de MR in het 
schooljaar 2019/2020 waren:  

 3 september 2019 

 19 december 2019 

 21 februari 2020 

 15 mei 2020 

 3 juli 2020 

Het geringe aantal vergaderingen ligt niet alleen aan de vacature binnen de MR. De Corona-
pandemie en de sluiting van De Meie tussen medio maart en begin juni 2020 als gevolg daarvan, 
heeft ook invloed gehad op het aantal vergaderingen. De MR had de wens om face-to-face te 
vergaderen, maar heeft de vergaderingen van 15 mei en 3 juli uiteindelijk via Google Meet gevoerd. 
Sinds het aantreden van Corina Berrevoets is de vaste vergaderdag van donderdag naar vrijdag 
verplaatst. 

De notulen van de MR vergaderingen zijn overigens voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U 
kunt deze opvragen door een mail te sturen aan: n.harsveldt@obase.nl. 

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 
2019/2020 aan bod gekomen zijn kort beschreven.  

Schoolplan, schoolgids en jaarverslag 

Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 heeft de MR haar akkoord gegeven op het schoolplan 
2019/2023, de schoolgids 2019/2020 en het jaarverslag van het schooljaar 2018/2019. 

Begroting en jaarplan 2020  

De directie heeft in het voorjaar van 2020 de begroting en het jaarplan voorgelegd aan de MR. De 
MR heeft hier haar akkoord aan gegeven.  

Formatieplaatsenplan, groepsindeling en werkverdelingsplan 

Het aanleveren van het formatieplaatsenplan heeft dit schooljaar in mei plaats gevonden. Het 
aangeleverde formatieplaatsenplan en de bijbehorende groepsindeling zijn door de MR op 15 mei 
2020 akkoord bevonden. Aan de personeelsgeleding is het werkverdelingsplan voorgelegd; de 
personeelsgeleding is hiermee akkoord gegaan na kleine wijzigingen. 

Protocollen 

De MR heeft kennis mogen nemen van het interne protocol “(Sociale) veiligheid” en diverse 
protocollen die zijn opgesteld naar aanleiding van de opstart van De Meie na de schoolsluiting of de 
doorloop van Corona-maatregelen na de zomervakantie. De MR heeft voorstellen gedaan tot 
tekstuele aanpassingen, die verwerkt zijn.  
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Schoolgids en vakantieplanning 2020-2021  

De schoolgids en vakantieplanning zijn door de directie aan de MR voorgelegd. De MR heeft 
ingestemd met het voorstel. De MR heeft ingestemd met de concept schoolgids en de 
vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2020/2021.  

Betrokkenheid MR sollicitatieprocedure leerkracht 

In de groep Scholekster is er een vacature ontstaan door het doorschuiven van leerkracht Marjan 
naar het Visdiefje (de KOG). De MR is gevraagd zitting te nemen in de sollicitatiecommissie. Nicole 
heeft deze taak op zich genomen en is aanwezig geweest bij de sollicitatiegesprekken met 4 
kandidaten.  

GMR  

In de GMR vergaderingen worden alle zaken besproken die de gehele stichting aangaan. Axel de 
Koning is formeel als lid van de oudergeleding afgevaardigd voor het bijwonen van de vergaderingen 
van de GMR. Door de werkzaamheden van Axel, die deels in de avonduren vallen, is het nodig 
gebleken om voor het gehele schooljaar deze belangrijke taak waar te laten nemen. Janneke heeft 
een GMR-vergadering bijgewoond en Nicole heeft twee vergaderingen van de GMR bijgewoond.  

Vergaderdata MR Schooljaar 2020/2021 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, vinden plaats op vrijdag en beginnen om 15.30 uur. De 
voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2020/2021 zijn:  

 Vrijdag 11 september 2020 

 Vrijdag 16 oktober 2020 

 Vrijdag 11 december 2020 

 Vrijdag 5 februari 2021 

 Vrijdag 26 maart 2021 

 Vrijdag 14 mei 2021 

 Vrijdag 9 juli 2021  

De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR pagina 
van de website van De Meie. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons 
dan vooraf even weten via n.harsveldt@obase.nl 

Nawoord 

De MR is verheugd over de samenwerking met de directie van De Meie. Er is een veelvoud aan 
onderwerpen en documenten aan de MR aangeboden voor advies, instemming of ter informatie. De 
directie geeft hiermee de MR de kans haar taken naar behoren uit te voeren. Tevens versterkt deze 
prettige werkwijze het gevoel samen aan de toekomst van De Meie te werken. Wij bedanken de 
directie dan ook graag voor de prettige samenwerking en gaan vol vertrouwen het komende 
schooljaar tegemoet. 
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