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Jaarverslag MR Aloysiusschool schooljaar 2019 - 2020  

Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Aloysius te Overveen 
over schooljaar 2019-2020. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar 
activiteiten.  

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 
overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. 
Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende 
schooljaar.  

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school (www.aloysiusoverveen.nl, kies 
tabblad “Ouders” en vervolgens “Medezeggenschapsraad”).  
 

1. Samenstelling en werkwijze MR 
 

1.1 Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de 
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt 
met het bestuur van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussenschoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden het schoolbestuur aan de MR om advies en 
instemming moet vragen. Het schoolbestuur vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over 
toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige 
plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld 
bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR 
ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het 
schoolbestuur.  

Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het schoolbestuur 
en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

1.2 Samenstelling  
De medezeggenschapraad op De Aloysiusschool bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie 
namens de personeelsleden. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 
verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen.  

In schooljaar 2019-2020 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:  

Personeelsgeleding: 

 Marjolein Lambert 

 Noortje Thissen 

 Irma de Vries 
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Oudergeleding: 

 Max Smidt (voorzitter) 

 Skye Barendrecht (secretaris) 

 Ramon Kunkeler  

1.3 Werkwijze  

De MR heeft in het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd:  

 1 oktober 2019 
 28 november 2019 
 28 januari 2020 
 23 april 2020 
 19 mei 2020 
 24 juni 2020 

De vergaderingen van de MR zijn dit jaar niet bijgewoond namens het schoolbestuur en een keer 
bijgewoond door Sytske Feenstra, namens het college van bestuur van de Stichting Jong Leren (19 
mei 2020). De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  

De MR werkt met een jaarkalender. Hierin zijn vaste agendapunten (elke vergadering terugkerend) 
en agendapunten per vergadering (worden in de betreffende vergadering geagendeerd) besproken. 
De agenda wordt per vergadering aangevuld met extra ingebrachte punten. Een overzicht van de 
belangrijkste agendapunten van afgelopen jaar is opgenomen in paragraaf 3. 

De notulen van de MR zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd.  

3. Onderwerpen 2019-2020  

Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen/agendapunten welke dit jaar besproken 
zijn tijdens MR-vergaderingen. De totale lijst van onderwerpen, alsmede de details van alle 
besproken onderwerpen zijn in te zien in de notulen.  

 Covid-19 o.a. evaluatie thuis lesgeven, terug naar school ervaringen 
 Communicatie richting ouders rondom Covid-19 vanuit school en de MR 
 Profilering Aloysiusschool 
 Thema onderwijs VierKeerWijzer en audit 
 Verkeerssituatie rondom de school 
 Vakantierooster  
 Formatieplan 
 Huishoudelijk reglement & MR-reglement  
 Samenstelling MR en verkiezingen 
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4.Vooruitblik schooljaar 2020-2021 

Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op De 
Aloysiusschool te toetsen en te borgen. Speciale aandachtspunten zijn daarbij toetsen (de zin en 
onzin van toetsen) en eigentijds onderwijs (betekenisvol leren, bewegend leren en digitale 
geletterdheid).  

Wij gaan uit van een prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs betrokken voelen, in 
het bijzonder bij de Aloysiusschool.  

5. Meer informatie  

In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR zijn 
besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen. Deze kunt 
u downloaden vanaf onze website (www.aloysiusoverveen.nl, kies tabblad “Ouders” en vervolgens 
“Medezeggenschapsraad”).  

6. Contact met de MR  

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email mr.aloysius@jl.nu 
of ons postvakje in de lerarenkamer. Ook kunt u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken!  

 

Medezeggenschapsraad Aloysiusschool, oktober 2020 
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