
 

 

Jaarverslag MR Schooljaar 2019/2020 
 
 

Inleiding 

Inmiddels ligt het schooljaar 2019/2020 weer achter ons en zijn we aan een nieuw 

schooljaar begonnen.  

In dit verslag kijken wij als medezeggenschapsraad terug op het afgelopen jaar en 

kunt u lezen waar de MR zich mee bezig houdt.  

Het MR-werk is niet het meest zichtbare werk, dus het is zeker belangrijk om dit 

verslag te maken. 

 

Wat doet de MR? 

Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR even toe te lichten.  

Elke school heeft verplicht een MR, dat is vastgelegd in de wet. 

De MR is gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van ouders en van het onderwijzend personeel. 

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals: verbeteringen/ 

veranderingen in het onderwijs, besteding van financiële middelen, de keuze van een 

lesmethode, klassenindeling, veiligheid op school en de wijze waarop ouders 

meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten. 

 

Aarzel niet om ons als MR-leden aan te spreken als u vragen hebt of problemen.  

Wij zijn er om de belangen van team, ouders en leerlingen te behartigen. Denkt u dat 

er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen dan horen wij dat 

graag. Ons mailadres is mr.constantijn@spco.nl   

Wilt u onze notulen inzien, dan kan dit. Deze worden altijd op de website van onze 

school gepubliceerd, onder het gedeelte van de MR. 

 
      GMR 

Onze school maakt, samen met 12 andere scholen uit Woerden en omstreken, deel 

uit van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Groene Hart. Het algemene 

beleid, het financiële en het personeelsbeleid worden op stichtingsniveau bepaald.  

De medezeggenschap van ouders en teamleden over dit beleid wordt geregeld via 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Omdat de onderwerpen die in de GMR besproken worden voor zowel ouders als 

team veel consequenties kunnen hebben, is dit een belangrijke taak. 
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Onderwerpen zijn het beleid op financieel gebied, opleidingsregelingen, maar ook 

regelingen die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden 

van de leerkrachten.  

 

Samenstelling MR 

In het afgelopen jaar was de samenstelling van de MR als volgt: 

 

Teamgeleding 

Margriet Velings (penningmeester) 

Simone van der Vegte (secretaris) 

Karen van de Brug 

 

Oudergeleding 

Machteld Spierenburg (voorzitter) 

Inge van Eijk 

Stefan de Vries 

 

Daarnaast was Rob Arnold als directeur vaak een gedeelte van de vergadering 

aanwezig voor toelichting, overleg en discussie. 

Halverwege het jaar is Simone van der Vegte met zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof gegaan en Jacoline Hoogendoorn heeft tijdelijk haar plaats 
ingenomen. 
 

Vergaderingen 

Dit schooljaar zijn we acht keer bij elkaar geweest als MR en in september 2019 was 

de eerste vergadering. 

In april en in mei zijn de vergaderingen via google-meet gehouden, vanwege de 

maatregelen tegen het Covid-19 virus. De geplande vergadering in juni met het 

ouderplatform, is zonder het ouderplatform gehouden.   

 

We proberen onze vergaderingen aan te laten sluiten op de GMR-vergaderingen. 

Zowel ouder- als teamgeleding nemen de agenda vooraf door en houden indien 

nodig een voorbespreking. 

 

 
 

 



 

 

Terugblik op het afgelopen jaar 

      
Onderwerpen die dit schooljaar in de MR-vergaderingen aan de orde kwamen:  

● De werkdruk van de leerkrachten werd regelmatig besproken. Geven de 

administratiedagen werkdrukverlichting? 

● We laten zien wie we zijn op de website van de school. De agenda en de 

notulen van elke MR vergadering staan op de website. Af en toe is er een 

klein stukje verschenen in Constantnieuws of op Social Schools.  

● Financiële verantwoording en begroting van de Ouderraad. 

● Wat zijn de reacties van de ouders in de ouderenquête die ieder jaar 

gehouden wordt en hoe gaan we daar mee om? 

● Ook de (bovenschoolse) begroting die gemaakt wordt per kalenderjaar waarbij 

het onderwijs/leerpakket, nascholing team, formatie, ICT, iets is waar wij 

medezeggenschap in hebben. 

● De vakantieregeling 2020-2021. 

● De groepsbezetting voor de Constantijnschool, schooljaar 2020-2021. 

● ARBO: hoe zijn de werkomstandigheden?  

● Klopt het huishoudelijk reglement nog of moeten we dingen toevoegen of 

aanpassen? 

● Aanpassingen in de (digitale) schoolgids voor het nieuwe schooljaar. 

● Het schoolplan van de Constantijnschool voor de komende 4 jaar. 

● Actieplan leerKRACHT, gebruikmaken van elkaars talenten. 

● Het volgen van het implementeren van de methode Engels op de 

Constantijnschool. 

● Anti-pestprotocol. 

● Het jaarplan met bijbehorend jaarbord. Gedurende het schooljaar werd 

bekeken of het jaarplan nog voldeed. 

● De maatregelen opvolgen/ bewaken van het RIVM vanwege het Covid-19 

virus. Het digitale onderwijs/ thuisonderwijs vanaf maart 2020  en de herstart 

in mei van het onderwijs op school.   

      
 

Schoolklimaat en –ontwikkeling 

Deze onderwerpen zijn een vast onderdeel op onze agenda. Hoe gaat het met 

pestgedrag op school, zijn er trainingen geweest voor het team, wat is het beleid ten 

aanzien van zorgleerlingen of leerlingen die meer kunnen, welke methodes moeten 

worden vernieuwd. 



 

 

De leerkrachten volgden het actieplan leerKRACHT, om te leren van elkaar, leren 

gebruik te maken van elkaars talenten. De MR volgt ook dit proces.  

 

 

Financiën 

In 2019 heeft de MR de wettelijke bijdrage ontvangen. Attenties, voor MR leden die 

afscheid hebben genomen, worden daar ook van betaald. Heeft u hierover verdere 

vragen, dan kunt u daarover contact opnemen met Margriet (penningmeester) of één 

van de andere MR-leden. Voor het komend schooljaar is Désirée van Gent de 

penningmeester van de MR. 

 

 

Tot slot 

Als u dit allemaal leest, ziet u dat de MR een belangrijke taak heeft bij meedenken en 

adviseren bij alle schoolzaken. Gelukkig is er altijd goed overleg tussen Rob Arnold 

en de MR.  

Wij proberen ons kritisch, maar ook meedenkend en adviserend op te stellen. 

Namens de personeelsgeleding komt Désirée van Gent komend schooljaar in de 
plaats van Margriet Velings en Jacoline Hoogendoorn in de plaats van Karen van de 
Brug. 
 
Woerden, september 2020. 

 

Simone van der Vegte (secretaris MR) en Jacoline Hoogendoorn (waarnemend 

secretaris) 

 

 

 


