
Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 

Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Buitenburcht over het 

schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 

plaatsgevonden.  

Wat doet de MR?  

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Een MR bestaat uit een afvaardiging van het 

onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de 

school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, 

verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de 

directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de 

MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas 

uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op 

een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, vrijwillige ouderbijdrage en de 

schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie 

en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR 2020-2021 bestond uit 

personeel: Devi de Bruin, Tineke Cruiming (eerste helft v.h. schooljaar), Alyssia Gnade (tweede helft 

van het schooljaar) en Manon Bouwman. Vanuit ouders versterkten Solly (voorzitter), Fannie Biada, 

Marlous Rol en Andrea de Jager (penningmeester) ons team.  

Vergaderingen 

De MR van de Buitenburcht heeft acht keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die in het 

schooljaar 2020-2021 aan bod gekomen zijn worden hieronder kort beschreven:  

- De MR heeft de schoolgids doorgenomen, de directie heeft onze op en aanmerkingen verwerkt.  

-De begroting voor het schooljaar 2020-2021 is doorgenomen en de MR verleende toezicht.  

-De MR heeft de meerjarenbegroting doorgenomen, de directie heeft de verbeterpunten m.b.t. de 

verduidelijking van de genoemde budgetten doorgegeven binnen de stichting. Er is geen 

toestemming verleend op de meerjarenbegroting vanuit de Stichting. Volgend schooljaar komt dit 

terug op de agenda.  

- De uitkomsten van de vragenlijsten rondom de thuiswerkperiode zijn gedeeld. De school zal intern 

bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze mee te nemen. 

-Het schoolreisje is goedkoper uitgevallen. Het teveel betaalde bedrag aan schoolreisjegeld is dit 

schooljaar teruggestort aan ouders.  

- Ouderparticipatie is meerdere keren terug gekomen, vooral de driehoeksrelatie (ouder-kind-

leerkracht) is veel terug gekomen. Er is gebrainstormd hoe we ervoor kunnen zorgen dat de binding 

bij ouders onderling groeit.  



-De informatieverstrekking en processen rondom adviezen en adviesgesprekken in groep 6-7-8 is 

besproken. Tips vanuit ouders over duidelijke communicatie en tijdig communiceren zijn 

meegenomen door het team. Volgend schooljaar wordt er opnieuw gekeken naar de 

informatievoorziening rondom de adviezen.  


