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Jaarverslag schooljaar 2018-2019 

De bezetting van de Medezeggenschapsraad bestond in het schooljaar 2018-2019 uit 2 personeelsleden en 2 ouders. 
 

Teamgeleding: 
− Yvet Evers (penningmeester) 

− Loeke Mul (secretaris) 
 
Oudergeleding:  

− Astrid Roelofs (voorzitter) 
− Francis Mulder 

 
De Medezeggenschapsraad (MR) is er om de belangen van de leerlingen, hun ouders en het personeel te behartigen. De 

MR is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming binnen een school. Het gaat vooral om besluiten over het beleid en het 

functioneren van de school. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht. De MR 

heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. De MR probeert ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de school 

inspraak en invloed hebben en houden. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR bestaat uit betrokkenen van de verschillende openbare scholen van Leerplein055. De GMR praat mee over 

bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 

meerderheid van de scholen van Leerplein055. Leden zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Personeelsleden 

van een school kiezen de personeelsleden die in de GMR zitting nemen, ouders kiezen de ouders. In schooljaar 2018-2019 

heeft Francis Mulder in de GMR gezeten. 
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Highlights vanuit de verschillende MR vergaderingen  
 
Nieuwe directeur 

Schooljaar 2018-2019 werd gestart zonder vaste directeur. Na de zomervakantie werd bekend dat Dorien Tarmastin vertrok 
op de Rietendakschool. Alex Verdam werd als interim directeur aangesteld. Het bestuur van Leerplein055 is op zoek gegaan 

naar een nieuwe directeur en heeft daar de MR bij betrokken. Het bestuur startte een sollicitatieprocedure en zowel de twee 
personeelsleden als een ouderlid uit de MR namen plaats in de sollicitatiecommissie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de 
aanstelling per 1 maart 2019 van Petra Bos als nieuwe directeur van de Rietendakschool. 

 
Gang van zaken op school 

Na een roerig schooljaar 2017-2018 heeft de MR in het schooljaar 2018-2019 in alle vergaderingen de gang van zaken op 
school op de agenda met de directie gehad. Geconstateerd werd dat het schooljaar 2018-2019 relatief rustig is verlopen. De 
MR was verheugd dat een aantal leerkrachten behouden konden blijven voor de school. Belangrijk aandachtspunt blijft de 

continuïteit in de school en het samen bouwen aan vertrouwen. Mede naar aanleiding hiervan is de MR aan het onderzoeken 
hoe er concreter vorm gegeven kan worden aan ouderbetrokkenheid binnen de school. In het schooljaar 2019-2020 komt dit 

terug op de agenda. 
 
Stakingsgelden 

De gelden die ingehouden zijn op het salaris ten gevolge van de stakingsdagen zijn evenredig over de Leerpleinscholen 
verdeeld. Het team heeft afgestemd met de MR over de waar deze gelden voor besteed gaan worden. Besloten is om deze 

gelden in te zetten voor nieuwe leesboeken voor in de klassen, educatief materiaal en buitenspeelgoed. 
 
Formatie 2019-2020 

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft de Rietendakschool wederom 6 (combinatie)groepen. De MR vindt het van belang dat er 
rust en continuïteit in de school is en is van mening dat dit alleen kan als er gebouwd kan worden vanuit een team dat langer 
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met elkaar samen werkt. Derhalve was de MR content dat de vaste leerkrachten wederom voor het nieuwe schooljaar 
beschikbaar zijn. De MR heeft ook ingestemd met het voorstel voor de groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020.  
 

Financieel jaarverslag 
De MR heeft ook een financieel jaarverslag opgesteld over 2018. Via de nieuwsbrief van de school is bij de ouders gemeld dat 

dit verslag kan worden ingezien. Hiervan is geen gebruik gemaakt.  
 
Het vakantierooster 

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is door de MR besproken en vastgesteld. 
 

 


