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- Doel: informeren van ouders over de activiteiten van de 
MR in het afgelopen jaar en de voornemens voor 
aankomend jaar.

- Vragen kunnen gesteld worden in de chat. 

- mrmd@jan-vermeer.nl

- Spreek ons aan!

- Nieuwsbrief en website

mailto:mrmd@jan-vermeer.nl


Medezeggenschapsraad 

2019 2020

Leonie van Dinter

Jeroen Andreoli

Bianca Wijnolts

Dolf Manschot
Martine Middel

Myra de Lange 

Joyce Kuppens
Bastienne Bishop 

Annemarie van der Arend

Karin Keizer

locatie Raam locatie Maria Duyst



Deelraad Maria Duystlaan

2020-2021

Leonie van Dinter 

(Voorzitter)

Claire (MBF) en Féline

Martine Middel

Ties (MBE) en Eline (MBF)

Bastienne Bishop

Leerkracht  bovenbouw

Annemarie van der Arend

Leerkracht MBE



- De MR op een basisschool is de vertegenwoordiging van 

leerkrachten/ouders op grond van de Wet medezeggenschap 

scholen; (www.infowms.nl)

- Er zitten twee leerkrachten en twee ouders in de MR;

- De MR heeft instemmings- en adviesrecht op een aantal wettelijk 

vastgestelde onderwerpen en voert daarover overleg met de 
directie; 

- Er zijn jaarlijks 6-8 formele overlegvergaderingen met de directie, 

deze zijn openbaar en de notulen worden op de website van de 
school gepubliceerd.

Wat is en doet de 

Medezeggenschapsraad (MR)?

http://www.infowms.nl/


Onderwerpen MR 

2019-2020

- Uitwerking jaarplan

- Digitale toetsen

- Reorganisatie Librijn en opsplitsing 

scholen en MR.

- Flexibele werkplekken

- Covid 19



Onderwerpen MR 

2020-2021

- Terugkerende onderwerpen: o.a. trendanalyses, 
toetsing, opbrengsten / uitstroom, begroting, 
jaarevaluatie en jaarplan, enquête (kwaliteitszorg), 
formatie, veiligheidsplan, AVG.  

- Nieuwbouw

- Covid 19 / contact school en ouders

- Werkdruk /  vervanging

- Werking van een deelraad

- Contact GMR



Vergaderdata 2020 2021

- Woensdag 9 december 2020

- Woensdag 20 januari 2021 (zonder directie)

- Maandag 1 maart 2021

- Woe 21 april 2021

- Maandag 28 juni 2021

Wees welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar. Je kunt 
je aanmelden via mrmd@jan-vermeer.nl

mailto:mrmd@jan-vermeer.nl


Contact en informatie 

- www.infowms.nl (algemene informatie over de wet 
medezeggenschap op scholen)

- Nieuwsbrief: korte samenvatting van vergadering, 
oproepjes, overige informatie.

- Website: notulen, jaarverslagen

- Enquêtes

- Openbare vergaderingen

- mrmd@jan-vermeer.nl

- Spreek ons persoonlijk aan met je vraag of opmerking

http://www.infowms.nl/
mailto:mrmd@jan-vermeer.nl

