
JAARVERSLAG MR 2019 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Comeniusschool over het kalenderjaar 2019. 
 
Samenstelling 
De MR van de Comeniusschool kende in 2019 de volgende samenstelling: 
 
Leerkrachtgeleding:                 Carla van der Meer 

Eline Oprel 
Linda Roelofsen (tot 1-8-2019) 
Els Barthel (vanaf 1-8-2019) 
Marja Beemer 

 
Oudergeleding Alied Nijdam 

Doortje Cuijpers 
Esther Brons 
Erik aan de Stegge 

 
Voorzitter: Erik aan de Stegge zal het voorzitterschap continueren. 
 
Secretaris/notulist: Er is besloten dat  per vergadering de notulen gemaakt worden door één van de 
MR leden. Er wordt door verschillende MR leden, incl vz,  aangegeven dat er een voorkeur is voor 
een vaste notulist. 
 
Mevrouw Hanneke Vermunt (directeur) was als contactpersoon namens het Bestuur bij de 
vergaderingen aanwezig. 
 
Wisseling samenstelling MR 
Voor de zomervakantie heeft de MR afscheid genomen van 1 MR lid, Linda Roelofsen. Zij is 
vervangen door Els Barthel. 
 
Bestuur 
Er is dit jaar in april wederom een strategische avond geweest waarbij het team, de directie, MR, het 
bestuur en de Oudstenraad betrokken waren. 
 
Vergaderingen 
Er is besloten dat de vergaderingen plaatsvinden op maandagen en de gezamenlijke vergaderingen 
met het bestuur op woensdagen. 
 
In 2019 kwam de MR 7 keer bij elkaar. 
Datum Besluit – Instemming - Advies 
4 Februari Thema-avond (I) 

Ondersteuningsplan (I) 
Protocol oudercommunicatie (I) 
Begroting 2019-2023 (A) 
Vakantierooster Urenberekening (A) 
Jaarverslag MR 2018 (I)  

11 Maart Leerling enquête (B) 
13 Mei Werkverdelingsplan (I) 

Formatieplan (A) 
Ouderavond (I) 



8 Juli  Inzet werkdrukgelden (A) 
Schoolgids (A) 
Jaarplan 2019-2020 (I) 
Documenten MR (B) 
Ouderbijdrage (B) 
Evaluatie rollen MR (I) 

28 Oktober MARAP  (A) 
11 December Begroting 2020- 2024  (A) 
 
Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen. 
- Personele mededelingen 
- Staking 15 maart 
- Nieuw ondersteunend systeem 
- School ondersteuningsplan 
- werving vertrouwenspersoon 
- afscheidscadeau groep 8 
- Managementrapportage 
- Schoolanalyse M & E toetsen 
- Rapportage klachten 
- Interne klachtenprocedure/update externe vertrouwenspersoon 
- Werkverdelingsplan 
- Ziekteverzuim 
- Schoolplan 2019-2023 
- Leerling-enquête 
- Procedure invulling vacature adjunct en zitting BAC MR leden 
- Veiligheidsplan parkeerplaats eo. (week van het verkeer) 
- Analyse toetsen januari 
- Formatie 
- Medezeggenschap documenten 
- Invulling vacature personeelsgeleding MR 
- Invulling rollen MR 2019-2020 
- Resultaten Juni  
- Jaarplan 
- MARAP t/m augustus 
- Voorbereidingen op de inspectie 
- Staking 6 november 
- Verkeerssituatie rond de school 
- Musical groep 8 
- Kwaliteit van het onderwijs 
- Onderwijsproblematiek 
- Begroting 
 
Cursus MR 06-03-2019 
De gehele MR geleding heeft een cursus MR gevolgd. 
 
Thema-avond 08-04-2019 
De MR heeft een thema-avond georganiseerd voor de ouders met als thema: Kinderen online. 
 

Zeist, januari 2020 


