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1. Samenstelling Medezeggenschapsraad 
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad voor het cursusjaar 2019/2020 is als volgt geweest 
Oudergeleding:                  Martijn Dijkema (voorziter MR + GMR)                      

                                                            Nadia Horenberg 
  Bas Morsink 

Personeelsgeleding:             Tineke vd Meulen (GMR) 
                                                 Petra vd Glind 
                                                 Nanette Versteeg (secretaris ) 
 

2. Vergaderingen 
         De Medezeggenschapsraad heeft in het cursusjaar 2019-2020  6  maal vergaderd. 

De data waren als volgt: 
▪ 08 oktober 2019 
▪ 17 december 2019 
▪ 18 februari 2020 
▪ 07 april 2020 (virtueel, via TEAMS ivm Coronavirus) 
▪ 19 mei 2020 
▪ 13 juni 2018 
 

             Contactpersonen 
▪ Ouderraad (OR): 

Petra vd Glind  heeft vanaf januari contacten onderhouden met de OR. 
▪ Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 

Tineke vd Meulen  
Martijn Dijkema (voorzitter GMR) 

3. Adviesaanvragen 
Adviesaanvragen die ontvangen en behandeld zijn: 
▪ Formatieplan 2020 / 2021 
▪ Jaarplan 2019 / 2020 
▪  

4. Instemmingaanvragen 
Instemmingsaanvragen die ontvangen en behandeld zijn: 
▪ MR-handboek  

▪ MR jaarverslag 2018 / 2019 
▪ Ouderbijdrage 
▪  
 
 

5. Werkzaamheden Medezeggenschapsraad  
De MR heeft  zes keer vergaderd. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR denkt 
mee, geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken 
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hebben. Hierbij kan gedacht worden aan beleid met betrekking tot de organisatie van de school, het 
schoolplan, het schoolreglement, formatieplan enz.  
Tijdens een deel van de MR vergadering is ook de directeur aanwezig. 
De MR hanteert tijdens de vergaderingen een vaste agenda waarin een aantal zaken periodiek en andere 
incidenteel aan de orde komt.           

6. De volgende zaken zijn dit jaar in de vergaderingen aan de orde geweest: 
▪ Vergaderrooster 
▪ Taakverdeling en samenstelling MR 
▪ Jaarplan/activiteitenplan MR 2019/2020 
▪ Invoeren thematisch werken op de Beatrixschool 
▪ Schoolbegroting 
▪ Formatieplan 2020/2021 
▪ Vacatures (IB-er) 
▪ Vervanging langdurig zieken / pilot “ziekteverzuim” 
▪ Privacybeleid VPCO nav AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
▪ Passend Onderwijs 
▪ Schoolgids 2019/2020 
▪ Begroting OR 
▪ Speerpunten Beatrixschool 
▪ Open avond/morgen 
▪ Jaar verslag GMR 
▪ Oudercontacten en rapporten 
▪ Beatrixschool toekomstbestendig 
▪ Concept MR regelement (GMR) 
▪ Verkeerssituatie rondom de school ivm nieuwbouw woningen Beemdweg 
▪ Peuterspeelzaal contacten 
▪ Onderhoud / vernieuwing schoolplein 
▪ Eventueel protocol bij ongelukken onder schooltijd 
▪ Onderwijs in coronatijd 

▪ Enquête gewijziging schooltijden 

▪ Verkiezing nieuwe leden  

 

7. Verkiezing / rooster van aftreden     
Tineke van der Meulen zou in 2019 al af moeten treden, aangezien haar eerste termijn er op zit. Aan het 

einde van dit schooljaar zit de zittingstermijn er op voor Nadia Horenberg (oudergeleding) en Nanette 

Versteeg (personeelsgeleding). Alle drie zullen zij gebruik maken van een verlengingstermijn. 

8. Taakstelling MR cursusjaar 2019 – 2020  
Doel voor het komende jaar is, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, zorgdragen voor    
continuïteit  en verdere professionalisering in het functioneren van de school. In de eerste helft 
van het schooljaar zal het invullen van de vacature voor directeur een grote plaats innemen in de 
MR-vergaderingen.  

            

 


