
Jaarverslag MR Nieuwerkerk a/d IJssel 2019-2020
Vergaderfrequentie
Voor schooljaar 2019-2020 stonden voor de medezeggenschapsraad (MR) vergaderingen
gepland in september, november, december, februari, april, mei en juli. In december was de
begroting nog niet gereed en is de MR-vergadering komen te vervallen. De vergadering van
april is niet doorgegaan vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van de Corona-crises
en het organiseren van het ‘onderwijs op afstand’. De overige vijf geplande
MR-vergaderingen zijn doorgegaan.

Bezetting
In het schooljaar 2019-2020 is de samenstelling van de MR in de loop van het jaar gewijzigd.
OMR-lid Olga Dijkstra moest haar lidmaatschap vroegtijdig beëindigen. Met ingang van mei
2020 is Ab Wierenga ouderlid geworden. Na drie jaar MR is Melanie van Riemsdijk gestopt
als ouderlid en voorzitter van de MR. De voorzittersrol wordt in het nieuwe schooljaar
overgenomen door Ab Wierenga. Madelijn van Wijnen zal met ingang van het nieuwe
schooljaar deel uitmaken van de MR. Daarmee is de oudergeleding compleet. De
personeelsgeleding van de MR is ongewijzigd gebleven. Met ingang van schooljaar
2019-2020 werd Femke Verhoeckx de teamafgevaardigde in de GMR. Wim Moerman is in
2019-2020 lid van het dagelijks bestuur (DB) van de GMR geworden.

Samenstelling van MR en GMR, schooljaar 2019-2020;

De oudergeleding: De personeelsgeleding

Melanie van Riemsdijk lid, voorzitter Ellie Louwerse lid

Olga Dijkstra lid (tot 1-2020) Wilna ten Bosch lid

Ab Wierenga lid (per 5-2020) Aja de Witt lid/secretaris

Wim Moerman lid & GMR-lid Femke Verhoeckx lid GMR

Overleg directie-MR
Voorafgaand aan de MR vergaderingen vindt er, zo mogelijk en indien gewenst, overleg
plaats tussen de MR en de directeur van de school. De voorzitter en de secretaris van de MR
nemen hieraan deel. In dit overleg worden de actualiteiten besproken. Het vooroverleg heeft
in 2019-2020 drie maal plaatsgevonden (ter voorbereiding op de MR vergaderingen van
september, februari en mei). Daarnaast heeft de directie de MR-vergaderingen van
september en juli (deels) bijgewoond. In de periode maart-juni, de periode van de sluiting van
de scholen, de herstart van de scholen in mei en de start met volledige groepen in juni, is er
bovendien regelmatig overleg geweest tussen directie en MR.

Besluitvorming
De MR heeft positief ingestemd met:

• Schoolgids 2019-2020 (OMR)
• Meerjaren Schoolplan 2019-2023 (PMR)
• Jaarplan 2019-202 (PMR)
• Werkverdelingsplan (taakbeleid) (PMR)
• Schooljaarrooster 2020-2021 (MR)

Jaarverslag MR 2019 – 2020 - 1 -



• Schoolformatieplan (PMR)
• Professioneel Statuut (PMR)
• Schoolgids 2020-2021

De MR heeft vastgesteld:
• Jaarverslag MR 2018-2019
• Activiteitenplan MR 2019-2020

Positief advies is er gegeven over:
• Vakantierooster 2020-2021

De MR heeft verder kennis genomen van:
• Het schooljaarverslag 2018-2019

Overige aangelegenheden schooljaar 2019-2020
- Op bovenschools niveau is Jeroen Gommers schooljaar 2019-2020 gestart als

nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.
- Leden van de Raad van Toezicht hebben een bezoek gebracht aan de school.
- In januari heeft de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) een audit op onze

school gedaan.
- Naast een nieuwe directeur kreeg de school nieuwe teamleden in de rol van

leerkracht, intern begeleider, onderwijsassistent en een vakleerkracht. De MR heeft
voorgesteld dat het team stilstaat bij de onderlinge samenwerking (team-directie), de
communicatie, het werkklimaat e.d. Hierover zijn voorbereidende gesprekken
gevoerd met de directeur. Het teamgesprek staat gepland voor schooljaar 2020-2021.

- De knelpunten van het overblijven komen regelmatig ter sprake. Er zijn te weinig
mensen beschikbaar voor het overblijven, de organisatie van het overblijven staat
onder druk. Het schoolteam geeft aan dat de overblijfsituatie doorspeelt in de lestijd.
Voorgesteld wordt het overblijven in schooljaar 2020-2021 anders te organiseren.

- Medio maart sluiten de scholen a.g.v. de Coronacrises. De school organiseert in korte
tijd het ‘onderwijs op afstand’. Een ingrijpende verandering voor de teamleden.

- Medio mei start de school met onderwijs aan halve groepen. Voor het organiseren
van de herstart zijn diverse protocollen opgesteld. E.e.a. vraagt veel voorbereiding en
overleg. De MR wordt hier in betrokken.

- Begin juni wordt er weer onderwijs aan volledige groepen gegeven. Ook deze
organisatie vraagt veel afstemming, overleg, voorbereiding en er moet rekening
worden gehouden met nieuwe protocollen.
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