
Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool Antonius 

Schooljaar 2020-2021 

 

De samenstelling van de MR was dit schooljaar als volgt: 

Team:                              Ouders: 

Marit Wisseloo                  Mieke Spaargaren 

Ingrid Arrachart                 Jord Koppejan 

Maaike Stolk                      Rianne van Capel 

 

We hebben afgelopen schooljaar zes keer vergaderd.  De vergaderingen hebben veelal online 

plaatsgevonden vanwege alle geldende corona maatregelen. Jord Koppejan is toegetreden tot de 

MR. Ingrid Arrachart heeft zich herkiesbaar gesteld. Er waren geen andere belangstellingen onder 

het personeel, voor wie het qua taakuren ook haalbaar was om toe te treden tot de MR.  

Elk jaar maakt de MR een werkplan waarin we onze doelen beschrijven. Voor het schooljaar 2020-

2021 zijn de volgende doelen behaald: 

- Het monitoren van de 3 gestelde schoolpeilers, namelijk: 

➢ Werken volgens leerlijnen 

➢ Organisatievorm van de school 

➢ Kindgesprekken en ouder-kind gesprekken 

 

- Het volgen van de ontwikkelingen van spelling en rekenonderwijs, waarbij Snappet als 

verwerkingsmiddel wordt ingezet. 

- Er is een enquête afgenomen onder alle ouders/verzorgers, om meningen te peilen wat de 

schooltijden betreft. 

Onderwerpen die besproken zijn in de MR vergaderingen zijn: Werkplan MR, Jaarverslag 2019-2020, 

Jaarplanning agendapunten, schoolplan 2019-2023, schoolgids, taakverdeling binnen de MR, 

schoolontwikkelingen, ondersteuningsprofiel, taakbeleid binnen het team, formatie en begroting, 

beleidsplanning, behaalde Cito resultaten, inhuizen peuterspeelzaal & opvang 0-4 jarigen, 

schooltijden, corona maatregelen, vakantierooster, GMR, NPO-plan. 

We hebben instemming gegeven aan: 

Personeelsbeleid (taakbeleid) Ondersteuningsprofiel 

Schoolgids Formatie/begroting 

Schoolplan 2019-2023 Taakbeleid 

Coronamaatregelen en aanpassing in 

schooltijden 

Vakantierooster 

 

 

 



GMR 

Myrna Willers heeft deelgenomen aan de GMR vergaderingen. Zij maakt geen deel meer uit van de 

MR. Myrna deed verslag van de belangrijkste besproken onderwerpen en zette na elke bijeenkomst 

een korte samenvatting op papier. Zij verspreidde benodigde stukken ter inzage, indien dat nodig 

was. In de GMR is gesproken over een nieuwe opzet en samenstelling, de zo gehete GMR 2.0. Dit 

plan is besproken in de MR van de Antonius en die hebben adviezen en opmerkingen terug gegeven 

richting de GMR.  

OV 

Mieke heeft enkele keren contact gehad met de Oudervereniging om de communicatielijn tussen de 

geledingen kort te houden. 

MR 

We hebben gedurende het schooljaar de schoolontwikkelingen gevolgd. Met name de vooraf 

gestelde schoolpeilers (werken met leerijnen, organisatievorm binnen de school en kind + 

driehoeksgesprekken) hebben we regelmatig terug laten komen in de vergaderingen en de MR is 

steeds over deze voortgang geïnformeerd. Ook de resultaten van de ouderpeiling betreffende de 

schooltijden zijn uitgebreid besproken. 

Corona 

Dit schooljaar heeft het onderwijs wederom te maken gehad met een landelijke schoolsluiting i.v.m. 

corona. Dit had tot gevolg dat binnen een jaar tijd voor de tweede keer een langere periode 

thuisonderwijs gegeven moest worden. De MR is in deze crisisperiode steeds tijdig en voldoende 

geïnformeerd en heeft advies en instemming gegeven m.b.t. de genomen maatregelen door het 

virus.   

Ook in het afgelopen jaar hebben we vooral online vergaderd gezien alle geldende corona 

maatregelen. In het huidige schooljaar proberen we een afwisseling te maken tussen fysiek en online 

vergaderen. 

 

 

Maaike Stolk 

Basisschool Antonius 

27-09-2021 

 


