
Jaarverslag MR
Schooljaar 2020/2021

Inleiding
Je leest het jaarverslag van onze medezeggenschapsraad (MR) over het schooljaar
2020/2021. Dit jaarverslag geeft in hoofdlijnen weer waar we ons in dit schooljaar mee bezig
hebben gehouden.

Schooljaar 2020/2021 was voor iedereen een bijzonder jaar, zo ook voor ons als MR. We zijn
het jaar gestart met een bijeenkomst waarin we elkaar voor de laatste keer live konden
ontmoeten. Alle andere (overleg)vergaderingen verliepen, via het voor bijna iedereen
inmiddels bekende, digitale kanaal.

De rol van de MR
Onze primaire taken zijn het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school, het
waken tegen discriminatie en het bevorderen van een gelijke behandeling. Maar wij doen ook
verslag van de werkzaamheden en overleggen met de andere geledingen binnen de school.

Samenstelling van onze MR
Aan het begin van het schooljaar was de MR als volgt samengesteld:

Namens de leraren:

Naam School Verkozen in Treedt af

Evelien Dekkers
(secretaris)

Prinsenbeek September 2020 Mei 2023

Dion Delahaye Prinsenbeek September 2019 Mei 2022

Marlies Vermeulen Breda Januari 2019 Januari 2022

Margot Teurlings* Prinsenbeek Oktober 2020

Niels Verhoeven Breda November 2020 Mei 2023

* Margot heeft na de eerste overlegvergadering haar taak in de MR overgedragen aan Niels.



Namens de ouders:

Naam School Verkozen in Treedt af

Bart Maassen
(voorzitter)

Breda september 2018 september 2020**

Marloes van den Buijs Prinsenbeek september 2018 september 2020**

Lydia Schaap Breda September
2020

September
2021***

Sandra van Meer Prinsenbeek September
2020

Mei 2023

** Zowel Bart Maassen als Marloes Buijs hebben de MR verlaten bij het eindigen van dit
schooljaar. Beide hebben ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te stellen.

*** Lydia is door een verhuizing naar het buitenland, eerder uit de MR moeten stappen dan dit
gepland was.

Onze activiteiten dit schooljaar
We zijn in totaal 7 keer (digitaal) bij elkaar gekomen dit schooljaar. We vergaderden over de
volgende onderwerpen:

● Jaarplan 2020/2021
● Begroting 2021
● Schoolplan 2020-2024
● TSO bijdrage en evaluatie kwaliteit
● Verhouding MR leden Prinsenbeek en Breda
● Corona en alle bijbehorende maatregelen en complexiteit waaronder KOL protocol
● Auditverslag
● Risico-inventarisatie en -evaluatie, waaronder luchtkwaliteit
● Schoolpleinen en verkeersdrukte rondom de school
● Werkdrukvermindering en werkdrukgelden
● Kwaliteit van de leermiddelen
● Nationaal Programma onderwijs (NPO gelden)
● De samenwerking met oudercommissie
● De samenwerking met Pebbles en met middelbare scholen in Breda
● Informatie uit GMR overleg

De MR heeft tijdens deze overleggen ook aandacht besteed aan de onderlinge
samenwerking, gesproken over visie van de MR en intensiveren van het contact met de
achterban. Door de digitale- en afstand maatregelen is dit laatste zeer lastig gebleken en
hebben we geconcludeerd hiervoor, op het moment dat we er meer ruimte ontstaat om elkaar
te spreken ’s ochtends of in de middag op school meer focus op aan te brengen. Aanvullend
is het onderwerp visie van MR doorgeschoven naar volgend jaar, op het moment dat duidelijk
werd dat we het nieuwe jaar zouden starten met een bijna geheel nieuwe samenstelling.



Aan het eind van het jaar hebben we onze samenwerking geëvalueerd op de volgende
thema’s:

● Het voorzitterschap;
● De agendavorming en verslaglegging;
● Kwaliteit van informatievoorziening en overleg;
● De relatie personeelsgeleding/oudergeleding;
● De relatie directie/MR.

We concludeerden dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd. Zowel tussen de
personeelsgeleding, de oudergeleding en de directie. Ook de verslaglegging en het
samenstellen van de agenda is zeer in kwaliteit verbeterd. Als laatste heeft het opstellen van
een jaarplanning ons allen geholpen om tijdig stukken te ontvangen en nam ook de
inhoudelijke kwaliteit van het overleg toe.

Advies en instemming
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld dat de MR op tal van
onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Daarnaast kan de MR de directie
gevraagd en ongevraagd adviseren op alle thema’s die zich daarvoor lenen.

In het schooljaar 2020/2021 heeft de MR op de volgende onderwerpen gevraagd advies
uitgebracht:

● Verhoging TSO bijdrage
● Begroting 2021

De MR heeft adviesrecht op het meerjarig financieel beleid van de school. Omdat de
jaarlijkse begroting steeds ook een doorkijk geeft naar de volgende jaren, heeft de MR zijn
adviesrecht gebruikt en een advies uitgebracht

● Vakantieregeling en studiedagen.

Op de volgende onderwerpen heeft de MR instemming verleend:
● Werkdruk en besteding van werkdrukgelden
● Formatieplan 2021-2022
● Schoolplan 2020-2024
● Protocol leerplicht en verzuim
● Veiligheidsplan
● Nationaal Programma Onderwijs – besteding gelden

Op de volgende onderwerpen heeft de oudergeleding instemming verleend:

● Schoolgids 2021-2022

Over de volgende onderwerpen is gesproken, deze zijn nog niet gereed voor instemming en
komen volgend jaar terug:
● Pestprotocol en gedragsprotocol



Scholing
De MR-leden Lydia Schaap en Sandra van Meer hebben in het schooljaar 2020/2021 scholing
genoten.

Verkiezingen
Aan het einde van het jaar zijn verkiezingen gehouden. Drie nieuwe ouders zijn beschikbaar
gevonden om volgend jaar toe te treden tot de MR.

Verbinding met de achterban
De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap. Samen met de ouders
worden wij een goed functionerende MR die een grote bijdrage kan leveren aan de kwaliteit
van het onderwijs, de sfeer en de veiligheid op school. Wij zijn dan ook voor een groot deel
afhankelijk van de informatie die wij krijgen van ouders, leerkrachten, leerlingen en de
directie. Wij willen graag langs meerdere wegen in contact komen met onze achterban:

● Een eigen pagina op de website van school waarop we de belangrijkste documenten
zoals agenda’s en notulen van vergaderingen en onze adviezen delen

● Een eigen emailadres mr@montessoriplus.nl
● Contact op het schoolplein
● Overleg met de oudercommissie/ouderraad en leerlingenraad en natuurlijk met de leraren

via de teamoverleggen.

Tot slot
We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Dit zullen we ook
het aankomende schooljaar weer doen, waarbij we ons ten doel stellen om de belangen van
iedereen zo goed mogelijk te behartigen. We hechten waarde aan de mening en ideeën van
iedere leerling, ouder en leraar en we nodigen je van harte uit om die aan ons te laten horen.
Heb je vragen, ideeën, suggesties of zaken waar je tegenaan loopt? Laat het ons weten via
mr@montessoriplus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

Graag willen wij je bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

mailto:mr@montessoriplus.nl

