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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Montessori Kind Centrum Aan de Basis 

te Veenendaal over het schooljaar 2019 - 2020. In dit jaarverslag beschrijft de 

medezeggenschapsraad in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. 

Wat doet de MR? 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en 

personeel van de school. Deze leden vertegenwoordigen hun eigen achterban en praten mee over 

het schoolbeleid. De algemene taakomschrijving van de medezeggenschapsraad is vastgelegd in de 

Wet medezeggenschap scholen (WMS). In deze wet is bijvoorbeeld vastgelegd dat wij informatie- 

instemmings- of adviesrecht hebben op bepaalde punten. De medezeggenschapsraad van 

Montessori Kind Centrum Aan de Basis bestaat uit 6 leden. Drie leden vertegenwoordigen de ouders 

en drie leden vertegenwoordigen het personeel. Maandelijks komen wij bij elkaar om met elkaar te 

spreken over uiteenlopende onderwerpen. Naast dit overleg wordt op regelmatige basis gesproken 

met directie en bestuur van de school. Situationeel wordt door de medezeggenschapsraad ook op 

andere manieren een bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld door te participeren bij sollicitatiegesprekken 

met kandidaten voor een openstaande vacature. Open, transparant en in goede sfeer! 

Samenstelling MR schooljaar 2019 – 2020 
De volgende personen hadden zitting in de medezeggenschapsraad: 

Teamgeleding: 

Frank Mellema – Secretaris (einde termijn juli 2021) 

Roos Knopperts (einde termijn juli 2020) 

Karin van de Kraats (einde termijn juli 2022) 

Oudergeleding 

Paul Daalhuisen – Voorzitter (einde termijn juli 2020) 

Annelies de Vries (einde termijn juli 2022) 

Juri Hertog (einde termijn juli 2021) 

Vergaderingen 
De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2019 – 2020 acht keer met elkaar vergaderd.  

Op 9 september 2019 heeft er een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met het voltallige 

bestuur. Op basis van de agenda zijn de directeur-bestuurder, de penningmeester en de AVG-

functionaris uitgenodigd om een toelichting te geven op de geagendeerde stukken.  

  



Onderwerpen 
Gedurende het jaar zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken.  

AVG  

Voor aanvang van het schooljaar 2019 - 2020 heeft de medezeggenschapsraad een aantal stukken 

ontvangen met betrekking tot de AVG. De medezeggenschapsraad heeft de AVG-Functionaris Bas 

Teeken van bureau Privacy Helder uitgenodigd om een toelichting op deze stukken te geven. 

Sollicitatiegesprekken  

Het afgelopen jaar hebben een aantal leden van de medezeggenschapsraad geparticipeerd in de 

sollicitatiegesprekken met kandidaten voor openstaande vacatures. Daarnaast zijn een aantal leden 

aanwezig geweest bij de gesprekken voor nieuwe leden voor het bestuur.   

Schoolplein  

Op 09-09-2019, tijdens de eerste vergadering met Bestuur, bleek dat er het e.e.a. was opgestart 

v.w.b. het schoolplein. De voorzitter van bestuur geeft hierop een toelichting. 

Tijdens de vergadering van de MR blijkt dat er nog aanvullende vragen zijn voor het bestuur. Onze 

voorzitter maakt een korte vragenlijst die naar directeur bestuurder gaat. 

Nadat we de reactie hebben ontvangen kunnen we concluderen dat: 

Het  een mooi schoolplein is geworden waar we gezien de uitvoering en ambities trots op mogen zijn. 

De totstandkoming in samenspraak met de MR had beter gekund. 

Corona 

Het afgelopen schooljaar stond het onderwerp corona regelmatig op onze agenda. We hebben de, 

door het bestuur en team, ingevoerde maatregelen besproken en geëvalueerd. Uiteraard golden die 

maatregelen ook voor ons en hebben we een aantal keer via teams vergaderd.  

Terugkijkend zijn we tevreden over de maatregelen die genomen en gehanteerd zijn. Helaas kunnen 

we het onderwerp nog niet van onze agenda afstrepen en zal dit punt ook komend schooljaar 

regelmatig besproken worden.  

MR-reglement  
Er was op school een verouderd MR-reglement. Deze hebben we up-to-date gemaakt volgens de 

vernieuwde officiële versie van 2018. We hopen deze in september 2020 vast te stellen en te 

ondertekenen.  

Huishoudelijk reglement  
Het bleek dat de MR op deze school geen huishoudelijk reglement heeft. We hebben ervoor gekozen 

om deze wel te gaan gebruiken, zodat we een betere overdracht kunnen doen met nieuwe leden. In 

het huishoudelijk reglement staat te lezen hoe we alle zaken geregeld hebben; samenstelling MR en 

de verschillende taken, aantal vergaderingen, communicatie naar achterban, communicatie met 

directeur en bestuur, hoe en wat i.z. aangeleverde stukken.  Ook dit huishoudelijk reglement zal in 

september 2020 vastgesteld en ondertekend worden.  

 

 



Dreamzzz  

Tijdens de keuze voor een nieuwe partij voor de kinderopvang is er iemand uit de geleding van de 

MR aanwezig geweest bij de pitch van de twee partijen. Na de pitch is er gezamenlijk nagedacht over 

de voor- en nadelen van beide partijen, daarbij waren twee leden uit het bestuur, een docent, de 

directeur en iemand uit de MR aanwezig. We waren het erover eens dat het Dreamzzz zou worden. 

Omdat er een enorme tijdsdruk op de keuze zat was er daarna geen tijd om de MR te informeren, 

maar werd de keuze voor Dreamzzz later als mededeling genoemd. 

Scholing 
De MR-leden hebben dit schooljaar geen training gevolgd. 

Financiën 
De medezeggenschapsraad heeft geen specifieke kosten gemaakt. 

We hebben een lidmaatschap op het MR-magazine. Dit kost €255,- per jaar. We gaan bekijken of dit 

waarde heeft voor de MR. Inmiddels is dit stop gezet. 


