
                                                                                                                             Medezeggenschapsraad BS Schinveld 

JAARVERSLAG MR 2021-2022 
   
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Basisschool Schinveld. In dit verslag 
beschrijven we op hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 
Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u 
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: mr.rkbsschinveld@movare.nl 

Met vriendelijke groet, 

EeDe Kouters, voorziFer 

Algemeen 

De MR van basisschool Schinveld levert vanuit een kri9sch-construc9eve instelling een bijdrage aan 
de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehar9ging van ouders, leerlingen en 
personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR 
func9oneert als kri9sche gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur en streeB ernaar 
een pro-ac9eve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de 
achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informa9e verwerven én verstrekken.  

Samenstelling en taakverdeling van de MR 

De samenstelling van de MR is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Jacqueline 
Ederer (personeelsgeleding, voorziJer en secretaris) heeB de MR verlaten en Ingrid Marban 
(personeelsgeleding) is erbij gekomen. EeMe Kouters (oudergeleding) heeB de voorziJer- en 
secretaris-taken van Jacqueline overgenomen. Directeur Marion Kleinen is vervangen door Bianca 
Bezemer.  

• Oudergeleding: Lars Wullenweber, Thijs Beckers, EeMe Kouters 

• Personeelsgeleding: Carolien Postuma, Lars Geraets, Ingrid Marban 

• VoorziFer en secretaris MR: EeMe Kouters 

• Notulist: per toerbeurt 

• Bevoegd gezag / gesprekspartner: Bianca Bezemer (directeur) 

Vergaderingen 

De MR heeB het afgelopen schooljaar 5 keer vergaderd (okt, jan, maart, mei, juni) over diverse 
onderwerpen. De MR heeB advies- en instemmingsrecht. Zodoende staat een deel van de 
vergaderingen in het teken van de onderwerpen waarvoor de MR goedkeuring of instemming moet 



verlenen (denk aan schoolgids, jaarplan, groepsindeling/forma9eplan, overzicht en toelich9ng 
financiën). Daarnaast is er ook aandacht en 9jd voor basisschool-specifieke onderwerpen, zoals ‘in en 
rondom de school’, passend onderwijs, cursusaanbod voor (nieuwe) MR-leden, ICT, gebruikte 
leermethodes, rappor_olio en ouderbijdrage. Specifiek dit schooljaar is er nog aandacht besteed aan 
de vernieuwde website, inzet van de NPO gelden en (andere) corona-gerelateerde zaken. 

Verder houdt de GMR ons op de hoogte door hun verslaglegging steeds met ons te delen en houdt 
ons op de hoogte over interessante bijeenkomsten voor MR-leden.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen op verzoek als toehoorder worden 
bijgewoond.  

AcAviteitenplan 

Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de taakverdeling, vergaderdata 
en jaarplanning voor het lopende schooljaar inzichtelijk te maken voor de achterban en het bevoegd 
gezag werkt de MR met een ac9viteitenplan. Dit ac9viteitenplan staat ter informa9e op de website 
van de school. 

 
Deskundigheidsbevordering 

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn diverse deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten door MR-
leden bijgewoond. 
3 leden hebben de gevorderden cursus MR bijgewoond (digitaal) 
2 leden hebben een bijeenkomst bijgewoond over de veranderingen t.a.v. begro9ng (G)MR 
Directeur en voorziJer hebben thema-bijeenkomst bijgewoond waarbij proac9ef samenwerken in 
medezeggenschap centraal stond.


