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1.  Inleiding 

 

De medezeggenschapsraad (verder te noemen MR) is een vertegenwoordiging van ouders 

(OMR) en leerkrachten (PMR) van R.K. Basisschool de Zonneberg. Zij is gesprekspartner 

van de directeur over beleidsaangelegenheden. Daarbij heeft zij een adviserende en in een 

aantal specifieke aangelegenheden ook een goedkeurende rol. 

In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de activiteiten die in het afgelopen schooljaar  

2020 – 2021 door de MR zijn behandeld. 

 

 

2.  De Medezeggenschapsraad 

 
2.1 Doelstelling: 

De MR behartigt de belangen van zowel het personeel van R.K. Basisschool De Zonneberg 

als de kinderen die door de ouders hiervan vertegenwoordigd zijn. Dit doet de MR door 

gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aangelegenheden betreffende de school. 

 

2.2 Samenstelling: 

De samenstelling van de MR gedurende het schooljaar 2020 – 2021 is als volgt: 

 

Namens de ouders: 

Mevrouw P. van Linden  lid  

De heer R. Hoefnagels lid en secretaris 

 

Namens het onderwijzend personeel: 

Mevrouw E. Smidtman   lid en voorzitter 

Mevrouw M.C. Lockefeer lid 

 

 

3.  Overleg 

 

De MR heeft gedurende het verslagjaar (tot 1 september 2021) elf keer vergaderd. Dit waren 

acht reguliere overlegvergaderingen, twee vergaderingen met het Bestuur en één ingelaste 

vergadering i.v.m. het opstellen van een profielschets voor een nieuwe directeur.  

De overleggen met het toezichthoudend bestuur werden voorafgegaan door een kort 

voorbereidend overleg door de MR. 

 

Iedere reguliere MR-overlegvergadering start met een inventarisatie van agendapunten bij  

de MR-leden en de directeur. Een vast agendapunt vormen ingekomen stukken vanuit de 

vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur. Met de directeur worden in ieder geval de 

verzoeken om instemming en advies besproken en opmerkingen vanuit de MR en de 

achterban. Een overlegvergadering vangt aan in het bijzijn van de directeur, die na de 

bespreking van de gezamenlijke agendapunten de vergadering verlaat, waarna nog een 

reguliere vergadering mogelijk is. In het verslagjaar is vanwege de Corona-pandemie 

veelvuldig overlegd via MS Teams.    
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4.  Gespreksonderwerpen 
 

De onderwerpen die in genoemde bijeenkomsten in het schooljaar 2020-2021 zijn 

besproken: 

• Waarneming van de directeur wegens ziekte. 

• Opstart schooljaar 2020-2021 in verband met COVID-19 beperkende maatregelen. 

• Schoolgids 2020-2021 en Schoolkalender 2020-2021. 

• Status van ouderbetrokkenheid en verkennen van mogelijkheden om dit te vergroten. 

• Financiën en beheer: bestemmingsreserves. 

• Informatiebeveiliging en privacy beleid en AVG. 

• Voortgang Plan van Aanpak risico-inventarisatie en -evaluatie (Arbo). 

• Voortgang Plan van Aanpak medewerker tevredenheidonderzoek. 

• Wijziging van schoolfotograaf. 

• Aanstaande verduurzaamheid van het schoolgebouw / klimaatbeheersing. 

• Meerjarenbegroting 2021-2024. 

• Goedkeuring vakantierooster 2021-2022 primair onderwijs West-Brabant. 

• Nationaal Onderwijs Programma (wegwerken onderwijskundige leervertragingen 

vanwege de coronacrisis en de lockdowns). 

• Herinrichting van de hal in het onderbouw-deel van de school. 

• Overstap van de aanbieder / dienstverlener inzake printers en kopieermachines. 

• Oproep vanuit het Toezichthoudend Bestuur om te participeren in sollicitatietraject 

voor een nieuwe schooldirecteur; opstellen van een profielschets. 

• Instemmingsverzoek met de handreiking zelftesten in primair onderwijs (Ministerie 

van OCW). 

• Infobrochure over rol van de MR bij privacy op de werkvloer (brochure afkomstig van 

Autoriteit persoonsgegevens). 

• Sociaal Jaarverslag 2020-2021. 

• Werkverdelingsplan / formatie 2021-2022.  

• Verslag over besteding van budget Individuele Professionele ontwikkeling. 

• Aanname van nieuwe medewerkers i.v.m. vertrek van een leerkracht. 

• Instemmingsverzoek met het School Ondersteunings Profiel (SOP) 2021-2022. 

• Evaluatie dossier Ouderparticipatie / educatief partnerschap, ambitie en realisatie. 

• Aftreden en herbenoemen van 2 leden van het Toezichthoudend Bestuur. 

• Actualisatie van de website van de school.  

• Tussentijdse gang van zaken inzake werving nieuwe directeur.  

 

 

5. Contact met achterban 

 

De MR streeft er naar om zo transparant mogelijk te werken en zo goed mogelijk contact te 

onderhouden met de achterban. Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende zaken 

ondernomen: 

• Er wordt regelmatig contact onderhouden met de directeur van de school. 

• Twee maal per jaar spreekt de MR met het Toezichthoudend Bestuur van de school. 

• Er wordt in voorkomende gevallen contact onderhouden met de ouderraad van de 

school. 
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• De MR legt verantwoording af in het jaarverslag van de MR. Dit verslag is na 

goedkeuring beschikbaar via de website van de school (Social Schools).  

• De vergaderingen van de MR zijn openbaar; vooraf aanmelden is wenselijk. Hiervan 

is door de ouders tijdens het schooljaar 2021–2022 geen gebruik gemaakt.  

• De MR heeft een eigen mailadres: mr@rkbsdezonneberg.nl en een eigen portal op 

de website van de school.  

 

 

 

Voorgelegd aan de MR leden op de vergadering van 19 oktober 2021. 
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