Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019/2020
De MR bestond in 2019-2020 uit de personeelsgeleding (PMR) Eveline Wagenaar (voorzitter) en
Esther Witzier en de oudergeleding (OMR) Rianne van der Ham en Linda Rietveld.
Rianne van der Ham en Esther Witzier waren ook lid van de GMR.
Elke vergadering was Kees van Meerkerk (directeur) aanwezig om punten toe te lichten en vragen te
beantwoorden.
In de maanden september 2019, oktober 2019, december 2019, februari 2020, april 2020 en juni
2020 heeft de MR vergaderd.
In april 2020 treed Rianne van der Ham af (secretaris) van de MR. Linda Rietveld neemt de rol van
secretaris voor dit schooljaar op zich.
In september 2020 heeft de MR de vacature OMR lid bij de ouders uitgezet. 2 ouders hebben zich
kandidaat gesteld waarop een stemming is georganiseerd. Corné Bons had de meeste stemmen en is
daarmee in de MR verkozen. Corné zal in oktober 2020 zijn intrede bij de MR doen.
In het schooljaar 2019/2020 heeft de MR aandacht besteed aan o.a. de volgende onderwerpen:
- Schoolplan 2019-2023
- Schoolgids 2019-2020
- Schoolplan 2019-2020
- Meerjarenonderhoudsplan
- Schoolveiligheidsplan
- Vakantieregeling
- Scholen op de kaart
- Informatiegids
Ook heeft de MR nagedacht over een protocol bij extreme warmte. Een concept protocol is aan het
team voorgelegd. Het team heeft de mogelijkheid gehad hierop te reageren. Niet ieder teamlid
heeft gereageerd. Van de 6 reacties stemmen 3 tegen, 2 twijfel en 1 voor.
Met enige regelmaat heeft het ambitiegesprek op de agenda gestaan. De wensen en verwachtingen
voor de samenwerking tussen MR en Kees worden besproken.
De MR vindt het belangrijk dat de stukken voor de vergadering tijdig worden aangeleverd. Er is
afgesproken dat de agenda en stukken voor de agenda voortaan 10 dagen van tevoren zullen worden
verspreid. Kees zal de MR tijdig meenemen bij beleidsmatige stukken waar de MR advies-of
instemmingsrecht op heeft en zal van tevoren aangeven of het stuk advies of instemming behoeft.
Kees zal voortaan bij de vergaderingen aansluiten om 21.30 uur.

Voor vragen kunnen de MR leden door ouders en personeel persoonlijk benaderd worden of via het
mailadres: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.

Secretaris van de MR,
Linda Rietveld

