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2. 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Ichthusschool Boskoop over het 

schooljaar 2019-2020. 

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het 

onderwijs 

 

Het afgelopen schooljaar was een bijzonder schooljaar. Aan het van de zomervakantie van   2019 

heeft directeur Wilma Salzmann haar ontslag ingediend. Door het bestuur van SPCO-LEV is een 

interim directeur aangesteld; Marjola Uitendaal. Zij heeft de Ichthusschool gedurende het schooljaar 

2019-2020 geleid. Gedurende het schooljaar zijn de verplichte documenten zoals het schooplan, 

jaarplannen, de begroting het zorgplan en het schoolondersteuningsplan door directie, IB en team 

opgesteld en door de MR gelezen en desgewenst van advies voorzien. De Ichthusschool is up-to-date 

voor wat betreft al deze documenten. 

 

De MR heeft aangehaakt bij de nieuwsjaarskoffie van de OR op 9 januari. Dmv post-it briefjes heeft 

de MR aan ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden op school. Zorg/aandacht, communicatie en 

veiligheid werden het meest genoemd. 

 

Een afvaardiging van de MR heeft in het voorjaar van 2020 deelgenomen aan de BAC (Beoordelings 

Advies Commissie) tbv het aanstellen van een nieuwe directeur. Na een reeks van 

sollicitatiegesprekken is er een nieuwe directeur benoemd; Marisa Raouf- van Nassau. 

 

Het coronvirus/COVID 19 heeft het schoolse leven afgelopen schooljaar flink op de kop gezet. Door 

de maatregelen van het kabinet per 15 maart 2020 gingen de scholen dicht en konden de kinderen 

niet meer naar school en kregen zij thuisonderwijs. Na 11 mei konderen de kinderen weer 

gedeeltelijk naar school en per 8 juni weer volledig. De Ichtusschool heeft in deze periode veel 

moeten organiseren. 

De MR heeft in deze periode extra online overlegt met de schoolleiding, meegedacht en voorstellen 

gedaan mbt de protocollen en de herstart op school. 

 

 

 

1.Samenstelling MR 
 

Oudergeleding 

Marcia Franken (voorzitter en GMR-lid) 

Elly van het Wout (secretaris) 

Edward de Jong  

Personeelsgeleding 

Renée Bosch 

Koen Kegge (notulist) 

Sylvia Suringa (notulist) 

 

De MR heeft 11 keer vergaderd, zowel fysiek op school als in online meetings, waarbij de directeur 

van de school, als bevoegd gezag, bij het eerste deel van de vergadering aanwezig was. Met de 

directeur werden de lopende zaken van school en de aandachtspunten van de MR en GMR 

besproken. Vanwege de bijzondere omstandigheden gedurende het schooljaar, is er vaker dan 

normaal vergaderd of zijn er kort bepaalde zaken (online) afgestemd. 



3. 

 

2.Taken 

De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft 

daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel 

voor ouders als personeel. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en 

onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur 

instemming of advies van de gehele medezeggenschapsraad nodig of instemming of advies van een 

geleding (ouders of personeel), alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. 

 

3.Activiteiten 
 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft de MR meegedacht met de zaken die op 

school gebeuren, waar nodig advies gegeven en instemming verleent. Daarnaast 

heeft hij een aantal van de te bespreken onderwerpen ingebracht. De voorzitter van 

de MR is afgevaardigd naar de GMR-vergaderingen.  

 
4.Vergaderpunten 2019-2020 

In het afgelopen jaar zijn tijdens de MR-vergaderingen de volgende punten 

besproken. Waar nodig heeft de MR advies gegeven, ingestemd en/of goedgekeurd. 

Datum Besproken punten 

 

Uitgebrachte adviezen en 

besluiten 

1 okt 2019 Gezamelijke OR-MR vergadering 

- Jaarverslagen 

- Communicatie en zichtbaarheid OR en MR 

- Begroting OR 2019-2020 

- Afscheid Marjo van Dam en welkom Renée Bosch 

 

MR-overleg aansluitend aan gezamenlijk overleg: 

- Afstemming vergaderdata, taakverdeling en 

jaarkalender 

- Schoolgids 

- Leerlingenaantal en prognose  

- Jaarplan 2019-2020 

Advies: Betere samenwerking 

en zichtbaarheid OR/ MR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aandachtspunt 

25 nov 2019 - Jaarverslag MR 2019-2019 

- Werkverdelingsplan  

- Begroting 

- Terugkoppeling studiedagen 

- Terugkoppeling sluiting 0-groep 

- Schoolplan 

- Leerlingenprognoses/ PR 

- Rapporten 

- Engels 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

 

Blijvend aandachtpunt. 

3 feb 2020 - Jaarplan 

- Schoolplan 

- Werving nieuwe directeur 

- Prognose 2020-2021 

- Voorbereiding nieuwe schooljaar 

- Personeelsbeleid 

- Afname tevredenheidsonderzoek 

- MR bezetting; rooster van aftreden 
- Evaluatie MR 

- Introductiemapje nieuw MR-lid 

 

18 maart 2020 - Jaarrooster 2020-2021 

- Opbrengsten en trend feb 2020 

 



4. 

 

- Update wervingsproces nieuwe directeur 

- Aanpassingen cao teamleden 

- Schoolondersteuningsplan 

- Zorgplan 

6 april 2020 

online 

- Jaarrooster 2020-2021 incl. 

urenverantwoording, vrije dagen en studiedagen 

- Opbrengsten en trend februari 2020 

- Update wervingsproces nieuwe directeur 

- Aanpassingen cao teamleden 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Zorgplan 

- Werving nieuw MR-lid/ verkiezingen 

- PR school nav prognoses 

 

 

20 april 2020 

online 

- SOP (school ondersteuningsprofiel) : adviesrecht 

- Zorgplan: Instemming 

- Nieuw MR-lid oudergeleding 

MR stemt in het het SOP 

 

MR stemt in met het zorgplan 

Verkiezing voorbereiden. 

23 april 2020 

online 

- Protocol Opstart Basisonderwijs  

25 mei 202 

Online 

- Evaluatie coronatijd op school 

- Schoolgids 

- Formatie 

- Nieuwe jaarkalender 

- Verkiezing MR-leden 

- Introductiemapje nieuwe MR-leden 

- Christelijke identiteit 

 

2 juni 

Online 

- Breng- en haaltijden per 8 juni Hanteren groepen A1, A2, 

B1, B2 

22 juni 2020 

online 

- Jaarplan evaluatie 2019-2020 

- Jaarplan 2020-2021 

- Stand van zaken formatie komend schooljaar 

- MR-verkiezingen 

 

9 juli 2020 

 

- Jaarplan definitief 

- Werkverdelingsplan defenitief 

- OR 

- Continuerooster 

 

Ingestemd 

P-MR ingestemd 

 


