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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de  
De Meander voor het schooljaar 2019 - 2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in 
hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.  
De MR zorgt voor het controleren van beleid en moet instemming geven ten aanzien van 
schoolse zaken. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de 
MR om advies en instemming moet vragen. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij 
vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of 
opmerkingen.  
 
Samenstelling 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen  
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De 
MR van de Meander bestaat uit 8 deelnemers; 4 leerkrachten en 4 ouders.  
 
In schooljaar 2019- 2020 bestond de MR uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding     
Anton Wubben (voorzitter)    
Jenny Brakels       
Floor van Thiel de Vries (notulist)   
Nanja Dassen 
 
Leerkrachtengeleding: 
Erna Feijge (penningmeester) 
Sanne Koelemij (website) 
Antoinetta van Winden (secretaris) 
Michelle Groenendijk  (GMR) afscheid genomen maart 2020 

 
Naast de formele leden van de MR schuift de directeur iedere vergadering 
aan als vertegenwoordiger van de directie.  
 
Vergaderingen 
De MR heeft dit schooljaar 8 keer vergaderd op wisselende dagen. 
 
De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met 
actuele ontwikkelingen op school en de besluiten uit de GMR. Daarnaast zijn er gedurende 
het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet 
geven, zoals de begroting, de formatie, en het schoolplan.  
 
 
 
 
 



Communicatie 
De MR communiceert de belangrijkste punten van de MR-vergadering via nieuwsberichten 
in de nieuwsbrief van de school. Deze zijn ook te lezen op de website van de Meander. De 
notulen van de vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en 
opvraagbaar via de MR-leden. De personeelsgeleding van de MR koppelt belangrijke punten 
terug via de teamvergadering. 
Verder ontvangt de MR een enkele vraag via het e-mailadres van de MR: 
medezeggenschapsraad@demeander-delfgauw.nl.  
 
Algemeen 
In zijn algemeenheid is de MR tevreden met de wijze waarop de MR wordt geïnformeerd 
door de directie en ervaart de MR de relatie met de directie tijdens maar ook buiten de 
vergaderingen als open en plezierig.  
 
Verantwoording schooljaar 2019-2020  
 
De volgende onderwerpen zijn besproken:  
 
Nieuwe bestuurder SGH: 
OP de vergadering van september 2019 zijn wij geïnformeerd over de nieuwe 
bestuursvoorzitter van de Scholengroep Holland, Anke van Vuuren. Zij heeft zich aan de MR 
voorgesteld. 
 
Nieuwe lesmethodes 
De school is bezig geweest om nieuwe methodes in te voeren voor Taal en Spelling. Dit is 
door leerkrachten en de leerlingen goed opgepakt. 
 
Informatie over Growth Mindset; studiedagen en ouderavond  
Tijdens de vergaderingen is de MR geïnformeerd over de invulling van de studiedagen van de 
leerkrachten op de Meander. Het onderdeel Growth Mindset heeft hierin een grote rol 
gespeeld. De oudergeleding is enthousiast en hieruit voortkomend hebben we (in 
samenwerking met de ouderraad) een informatieavond georganiseerd.   
 
MR betrokken bij afscheid leerkrachten en nieuwe vacatures:  
Dit jaar hebben we van een aantal collega’s afscheid genomen, omdat zij een andere baan 
hebben gevonden. Iedere vergadering wordt de MR geïnformeerd over personele zaken en 
eventuele vervangingen. Met name vervangingen worden door het lerarentekort steeds 
moeilijker op te vangen. 
Zoals altijd wordt de MR betrokken bij het sollicitatieproces. Dit jaar hebben we een nieuwe 
directrice mogen verwelkomen. Linda van Reeven heeft aan het einde van het schooljaar 
afscheid genomen en is met pensioen gegaan.  
 
Corona en thuisonderwijs: 
Door het Covid 19 virus hebben we noodgedwongen in een lockdown gezeten. Dit betekende dat 
iedereen thuisonderwijs heeft gekregen. Als MR zijn we betrokken geweest in het proces van 
opstarten en hebben wij als klankbord gediend voor de directie.  
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Als MR waren wij betrokken bij het opstellen van het coronaprotocol en hebben wij 
geadviseerd in de communicatie naar de ouders.  
Wij hebben het personeel van de Meander gecomplimenteerd met de snelheid en 
kundigheid waarmee dit is opgepakt. 
 
Begroting Meander en Scholengroep Holland 
Vanuit de directie hebben we een toelichting gekregen over de begroting. De loonkosten zijn 
gestegen en de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren daalt. Dit betekent 
ook dat het aantal groepen de komende jaren daalt. De school krijgt o.b.v. het aantal 
kinderen geld toegekend. Ook het geld zal de komende jaren afnemen.  
Kort samengevat: sommige kosten gaan komende jaren omlaag vanwege het 
leerlingenaantal, andere kosten blijven (beveiliging, gebouwkosten).  
Er kan bezuinigd worden op het tekort op personeel, maar op materieel bijna niet.  
 
Binnen de Scholengroep Holland moet er bezuinigd worden. Er is een bijeenkomst geweest 
met de GMR en de bestuurder. Hier hebben wij, samen met andere MR leden van andere 
scholen binnen de scholengroep, aan deelgenomen.  
 
Overig 
Verder heeft de MR gesproken over de ervaren werkdruk en de wijze waarop hier door de 
directie mee om wordt gegaan. Omgaan met de werkdrukgelden en de stakingen binnen het 
onderwijs. We volgen de berichtgeving vanuit het ministerie en de vakbonden. Er is ook  een 
staking geweest en als MR hebben wij dit besproken en ondersteunen wij de leerkrachten.  
 
Er is een nieuw plan van aanpak beschreven voor het verzuimbeleid. Dit hebben we met 
elkaar besproken en goedgekeurd. 
 
Jaarlijkse onderwerpen 
De Meander maakt jaarlijks een plan waarin de beleidsterreinen en voornemens van het 
schooljaar zijn opgenomen. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan, dat een 
meerjarenplan is. Aan het begin van het schooljaar bekijkt de MR de voornemens voor het 
schooljaar en aan het eind van het schooljaar wordt gekeken naar de uitvoering van de 
plannen. Zo staat in het schoolplan 19/20 onder andere dat de school een nieuwe methode 
voor taal en spelling heeft gekozen.  
 
Bij de evaluatie van het jaarplan komt naar voren dat enkele voornemens niet zijn 
uitgevoerd. Deze beleidszaken zullen doorgeschoven worden naar het volgend schooljaar. 
Tevens zijn de jaarlijkse onderwerpen als het vakantierooster en formatieplan besproken.   
 
 


