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Medezeggenschapsraad 

Jaarverslag 2020/2021 Dronten, september 2021 

 

Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO De 

Driemaster over het schooljaar 2020/2021. 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/of instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR 

alleen haar mening geven, instemming houdt in 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 twee gelijke geledingen: een personeelsgeleding en een 

oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op 

verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 4 jaar 

gekozen. De MR van De Driemaster bestaat uit 6 leden. Uit elke geleding 3 

vertegenwoordigers. 
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Leden MR schooljaar 2020-2021  

Oudergeleding: 

- Maureen Lieveld sinds schooljaar 2017-2018  

- Sabine Jellema sinds schooljaar 2020-2021 

- Neil Deering sinds schooljaar 2020-2021 

 

Personeelsgeleding: 

- Madzy van Iperen (voorzitter) - sinds schooljaar 2015-2016, herkozen in mei 

2019 

- Jolanda Klein Swormink - sinds schooljaar 2016-2017, herkozen in mei 2020  

- Wendy Giesbers - sinds schooljaar 2020-2021 

 

Leden MR schooljaar 2021-2022 

Oudergeleding: 

- Sabine Jellema - sinds schooljaar 2020-2021 

- Neil Deering - sinds schooljaar 2020-2021 

- Ellen Coors - sinds schooljaar 2021-2022 

 

Personeelsgeleding: 

- Jolanda Klein Swormink (voorzitter) - sinds schooljaar 2016-2017, herkozen in 

mei 2020  

- Wendy Giesbers - sinds schooljaar 2020-2021 

- Madzy van Iperen - sinds schooljaar 2015-2016, herkozen in mei 2019 
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Vergaderingen  

De MR van De Driemaster vergadert ongeveer 10 keer per jaar, waaronder 2 

vergaderingen met het schoolbestuur (Raad van Toezicht). De overige 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. 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 zonder 

directie. Indien nodig bevonden woont de directie, op verzoek van de MR (deels) een 

vergadering bij. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Vóór een MR vergadering vindt 

er een vooroverleg plaats tussen een deel van de MR en de directeur-bestuurder. 

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2020-2021 waren:  

 
Regulier: 31-08-2020, 26-10-2021, 11-01-2021, 08-03-2021, 20-04-2021, 31-05-2021 en 
21-06-2021 
 
MR - Toezichthoudend Bestuur: 11-11-2020 en 26-05-2020  
 

Vanwege de impact van het coronavirus vonden een aantal vergaderingen digitaal (via 

Microsoft Teams) plaats. 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor het team en de ouders beschikbaar. U 

kunt deze terugvinden onder het kopje MR van de website van De Driemaster.  

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 

2020-2010 aan bod gekomen zijn, kort beschreven.  
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Onderwerpen en werkzaamheden MR  

Verkiezingen 

Oudergeleding: Maureen Lieveld is aan het eind van het schooljaar gestopt bij de MR, 

omdat haar kind schoolverlater was. In mei hebben we een oproep gedaan aan de 

ouders van onze leerlingen om zich kandidaat te stellen voor de vrijgekomen plekken in 

de MR. Ellen Coors is door de ouders gekozen als lid van de oudergeleding van de MR. 

Zij start met de MR in het schooljaar 2021-2022.   

 

Werkplan MR 2020-2021  

In september 2020 is een werkplan opgesteld met alle, toen bekende, MR onderwerpen 

voor het schooljaar 2020-2021. Voor het schooljaar 2021/2022 zal weer een nieuw 

werkplan opgesteld worden.  

 

Begroting 2021  

De directie heeft in de loop van het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht 

aan de MR. De MR stemt in met de begroting. Voor 2021 is er een sluitende begroting.  

 

Schoolgids 2021-2022  

De schoolgids is met de directie doorgenomen. De MR heeft ingestemd met de 

schoolgids voor het schooljaar 2021-2022. 

 

Jaarplan 2020-2021 

Hierin worden de streefdoelen/werkpunten voor het komende schooljaar benoemd. Dit 

plan wordt met reghelmaat geëvalueerd en bijgesteld, waar nodig. 

 

Enquête leerlingenvervoer 

N.a.v. een aantal klachten heeft de oudergeleding binnen de MR een enquête opgesteld 

over het leerlingenvervoer. De ouders van leerlingen die hier gebruik van maken hebben 

de enquête ingevuld. De resultaten van de enquête zijn zowel met het vervoersbedrijf 

als met de gemeente gedeeld. We hebben besloten de enquête jaarlijks te houden.  

 

Opvulling vacatures 

Vanuit de MR nemen twee leden (ouderlid en personeelslid) deel aan de diverse 

sollicitatiecommissies. Naast een aantal onderwijsassistenten en leerkrachten zijn er dit 

schooljaar ook een nieuw bestuurslid en een nieuwe directeur-bestuurder benoemd. 

 

Overige zaken die voorbij kwamen:    

Privacy-protocol, werkverdelingsplan, ondersteuningsplan, beleid n.a.v. de impact van 

het coronavirus, meerjaren-formatieplan, Arbo-jaarplan, werkpinten n.a.v. 

inspectiebezoek, vrijwillige ouderbijdrage, subsidie van de overheid (om achterstanden 
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opgedaan tijdens de lockdowns weg te werken), plannen voor een centrumschool, 

zorgplan samenwerkingsverband, financiën, jaarverslag van het bestuur. 

 

 

OPR 

Namens MR-personeelsgeleding nam Constance van Someren dit jaar deel aan de 

OPR-vergaderingen. M.i.v. het schooljaar 2021-2022 zal Jolanda Klein Swormink deze 

taak op zich nemen.  

 

Schooljaar 2021-2022 

De reguliere vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.30 

uur. De vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022 zijn:  

01-09-2021  
27-10-2021  
15-12-2021  
16-02-2022   
30-03-2022  
11-05-2022  
29-06-2022  
11-07-2022 (reserve)  

  
Het kan zijn dat een vergadering verplaatst wordt in de loop van het jaar. Als u een 
vergadering bij wilt wonen, verifieer van te voren of de datum nog juist is.  
De agenda is ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering te vinden op de MR 

pagina van de website van De Driemaster. Hier kunt u ook de notulen van de 

voorafgaande vergaderingen terugvinden. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan 

dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf weten: mondeling, via Parro, of via e-mail:  

jkleinswormink@sbodriemaster.nl  

 


