
 

 

 

 Jaarverslag MR 

     2019-2020 
 

 

Jaarverslag 

Hierbij het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 van de MR van CBS De Schakel Meteren. 

Dit schooljaar bestond de MR uit Ageeth Krol (personeelsgeleding), Sandra Verhaar (personeels-geleding), John Kant 

(ouder-geleding, notulist) en Guido van Veldhoven (oudergeleding, voorzitter). Namens de MR van CBS De Schakel 

hebben Ageeth Krol en Guido van Veldhoven zitting genomen in de GMR van de SSBB (Stichting Scholen met de 

Bijbel in de Betuwe). In verband met de langdurige afwezigheid van Ageeth Krol, hebben we er voor gekozen om 

Sandra Verhaar als tijdelijke personeelsvertegenwoordiger zitting te laten nemen in de GMR. Daarnaast neemt Heidi 

Buijs als vervanger van Ageeth Krol zitting in de MR. We zijn dankbaar dat we op deze wijze de continuïteit en 

kwaliteit kunnen borgen binnen de MR en GMR. 

 

Zoals voor ons allen geldt, zijn wij als MR ook geconfronteerd met het feit dat het corona virus veel onzekerheid met 

zich meebrengt en dus ook om snelle en goede aanpassingen vraagt. 

Wij als MR zijn in deze situatie nauw betrokken geweest bij alle voorgestelde aanpassingen vanuit directie t.a.v. 

thuisscholing, tijdelijke invoering van het continurooster, praktische aanpassingen etc. 

 

Dit geldt uiteraard ook voor de komende tijd, waarin wij nauw betrokken blijven bij veranderende situaties. 

Mochten er bij u vragen, ideeën of opmerkingen zijn, waarbij de MR een rol kan spelen dan horen wij dat graag van u! 

 

Bijeenkomsten MR 

05 november 2019 Vergadering MR 

19 november 2019 Training MR door CNV 

19 februari 2020 Vergadering MR 

29 juni 2020 Vergadering MR via Teams 

Naast deze bijeenkomsten is er met regelmaat overleg tussen de voorzitter en locatiedirecteur om elkaar op de hoogte 

te houden en bij vraagstukken als sparringpartner op te treden. 

 

Besproken thema’s en punten in 2019-2020 

- Aanpassingen t.b.v. corona virus 
- Zitting in sollicitatiecommissie I.B.-er 
- Vakantierooster 2020-2021 
- Formatie/groepsverdeling 2020-2021 
- Privacy-wetgeving (AVG) 
- Taakbeleid personeel 2020-2021 
- Peuterspeelzaal onderzoek 
- Samenwerking MR-directie 
- Jaarplan (onderwijskundige  
  beleidsvoornemens) 
- Schoolgids 
- Identiteitsprofiel 
- Ontwikkelingen IPC (geïntegreerde  
  zaakvakkenmethode) 
- Personele ontwikkelingen 
- Technisch onderhoud 
- GMR input en bespreekpunten 
- Enquête uitslag n.a.v. strategisch beleidsplan 

- Uitslag CITO en trendanalyse 
- Ouderbijdrage oudercommissie 
- Bijdrage overblijven 
- Begroting SSBB en De Schakel 2019 
- Financiële rapportage SSBB en De Schakel  
  2019 
- Inspectiebezoek en de uitslag daarvan 
- MR-lidmaatschap en training CNV 
- School ondersteuningsplan (passend onderwijs  
  binnen De Schakel) 
- Taakverdeling MR 
- Professioneel statuut n.a.v. werkverdelingsplan 
- Landelijke stakingen onderwijs 
- Vraagstuk onderzoek continurooster  
- Musical en kamp invulling 
- Schoolpleinrenovatie  

 

 

Meteren, 24-9-2020 

 

Guido van Veldhoven 

Voorzitter MR 


