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JAARVERSLAG MR KBS de Rosmolen 2021  
 
Aan:  Ouders/verzorgers en directie van KBS de Rosmolen  
Van: MR 
Datum:  goedgekeurd tijdens MR vergadering 2 februari 2022 
Onderwerp: Jaarverslag 2021 MR KBS de Rosmolen 
 
 
Wat is de MR? 
De MedezeggenschapsRaad (MR) is een overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak 
ten aanzien van het schoolbeleid. Elke school heeft verplicht een MR. 
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten 
(personeelsgeleding). Het aantal ouders is altijd gelijk aan het aantal leerkrachten dat zitting heeft in de 
MR. MR leden worden gekozen vanuit hun geleding voor een periode van 4 jaar. De MR heeft overleg 
met de directeur van de school over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.  
 
De directeur moet belangrijke besluiten voorleggen aan de MR. Voorbeelden hiervan zijn het 
schoolplan, de schoolgids, de financiën van de school, aanstelling nieuwe leerkrachten en verandering 
van schooltijden. Over sommige zaken heeft de MR advies- en over andere zaken instemmingsrecht. 
Daarnaast kan de MR ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. 
Al deze rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het MR-regelement van INOS. En dit MR 
regelement is weer opgesteld aan de hand van de wet. (Wet medezeggenschap op scholen (WMS)). 
 
Wie zit er in de MR?  
Van 1 januari 2021– 1 september 2021 bestond de MR uit de volgende leden: 
Namens de ouders:      Namens het personeel: 
Marissa Wits      Maurice van Irsel 
Marleen Verhagen     Eva van der Feer 
in deze periode was Marleen Verhagen voorzitter van de MR. 
 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Eva van der Feer wordt haar rol tijdelijk ingevuld door Julie Ooms. 
 
De termijn van Marleen Verhagen verloopt op 1 september 2021. Ze stelt zich herkiesbaar. Omdat er 
geen tegenkandidaten zijn, wordt haar termijn voor een periode van 4 jaar verlengd. 
 
In de zomervakantie besluit Marissa Wits haar taken als MR lid neer te leggen. 
Margot Giel (2e kandidaat bij de eerdere verkiezingen) is bereid de rest-termijn van Marissa vol te 
maken. 
 
Van 1 september 2021 – 1 december 2021 bestond de MR uit de volgende leden: 
Namens de ouders:      Namens het personeel: 
Margot Giel      Maurice van Irsel 
Marleen Verhagen     Eva van der Feer 
in deze periode was Marleen Verhagen voorzitter van de MR. 
 
Vanwege het vertrek van Eva van der Feer als leerkracht van de Rosmolen, ontstaat er opnieuw een 
vacature. 
 
Van 1 december 2021 – 31 december 2021 bestond de MR uit de volgende leden: 
Namens de ouders:      Namens het personeel: 
Marissa Wits      Maurice van Irsel 
Marleen Verhagen     vacature 
in deze periode was Marleen Verhagen voorzitter van de MR. 
 
 
MR oudergeleding – nieuwe leden  
Met het vertrek van Marissa Wits is een vacature voor haar rest termijn van 2 jaar ontstaan. Deze 
vacature is ingevuld door Margot Giel. 
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MR personeelsgeleding – nieuwe leden 
Tijdens haar zwangerschapsverlof (t/m april 2021) is Eva van der Feer vervangen door Julie Ooms. 
Met het vertrek van Eva van der Feer als medewerker van de Rosmolen is er een vacature ontstaan die 
per 1 februari 2022 zal worden ingevuld door Julie Ooms. 
 
Wat heeft de MR het afgelopen kalender jaar gedaan?  
Met dit verslag informeert de MR alle betrokkenen van de school over de activiteiten van de MR van het 
afgelopen jaar.  
 
De MR is het afgelopen kalenderjaar 8 keer bij elkaar geweest (20 januari, 17 maart, 28 april, 9 juni, 14 
juli, 16 september, 21 oktober, 25 november). 
Daarnaast heeft er op 22 juni een extra overleg plaatsgevonden met de directie over instemming met 
het voorgenomen plan voor besteding van de NPO gelden. 
 
Door het aangekondigde vertrek van Marietje Mol als directeur van de Rosmolen is een 
aanstellingstraject gestart voor de aanstelling van een nieuwe directeur. De MR heeft het opstellen van 
de profiel schets gecoördineerd, de voorzitter van de MR heeft deelgenomen aan de briefselectie en 
voorzitter en personeelsgeleding hebben zitten genomen in de BAC (Benoemings Advies Commissie).  
Op 20 april ontvangen we bericht dat Johan Traa is benoemd als nieuwe directeur bestuurder met 
ingang van het schooljaar 2021-2022.  
Eind juli nemen we afscheid van Marietje Mols als directeur bestuurder.  
Vanwege ziekteverlof starten we het nieuwe schooljaar met een waarnemend directeur Natasja Frijlink, 
op 31 december 2021 is dit nog steeds de situatie. 
 
Vanuit INOS worden er 1 a 2 keer per jaar (G)MR informatie cq contact avonden georganiseerd. Op 4 
maart hebben Marissa Wits en Marleen Verhagen deel genomen aan de workshop Financiën 
aangeboden door de GMR en gegeven door het CNV. Aan de GMR-MR borrel die georganiseerd werd 
op 28 september heeft niemand van onze MR deelgenomen.  
 
De speerpunten van 2021 waren: 

 Contact ouders – school  
o Ouderavond 

 PR 
o Week van de Rosmolen 
o PR commissie installeren 
o Budget  

 TSO 
o Bekostiging  
o Kwaliteit 

 Enquête afstandsonderwijs COVID-19 lockdown 
 Aanstelling nieuwe directeur bestuurder 

 
 
 
 
 
Vergaderdatum Besproken agenda items 
20 januari Lockdown ervaringen + plannen 

Jaarverslag MR  
PR De Rosmolen  
Begroting 
TSO status 
Documentencheck MR 

17 maart Schoolherstart – hoe is dit ervaren? 
PR en Communicatie 
Week van Rosmolen 
Profielschets nieuwe directeur 
Voorbereiding verkiezingen OG 
Bespreken voorstel ouderenquête ervaringen lockdown  
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28 april TSO 
Vakantieplanning 
Concept Formatieplan 
Koersplan  
Evaluatie proces profielschets nieuwe directeur 
Bespreken voorstel Huishoudelijk regelement 

9 juni   TSO  
Formatieplan 
Schoolscan + toelichting proces NPO gelden 
Corona enquête resultaten bespreken 
Concept schoolgids 
Beleid einde schooljaar, mogelijkheden voor schoolreis en eventuele andere 
activiteiten 
Speerpunt GMR binnenklimaat scholen (Inge Meesten (GMR- contact) licht toe) 

14 juli Instemming besteding NPO gelden  
Schoolgids  
Vormgeving oudercontactmoment begin schooljaar 
Formele vaststelling OG schooljaar 2021-2022  
Bespreken concept jaarplanning 2021-2022  

16 september Vormgeving oudercontactmoment wk 4 schooljaar 
Samenstelling MR + Taakverdeling 
Aftreedschema MR 
Vergaderdata 2021 - 2022 

21 oktober TSO  
Financiële verantwoording OR 
Afstandsonderwijs in geval van quarantaine 
Verkiezingen PG 
Bespreking jaarverslag INOS 

25 november  TSO  
Financiële verantwoording OR 
PR en Communicatie 
Bespreking status verkiezingen PG 
Terugkoppeling PG  studiedag over INOS Koersplan 2022-2026 presentatie 

 
  
Hoe communiceert de MR met haar achterban? 
Het jaarplan, het huishoudelijk regelement, de agenda’s en alle notulen van de MR vergaderingen van 
2021 kunnen alle betrokkenen nalezen op de website van de school. Daarnaast schrijft de MR 
regelmatig een stukje in de Trompetter om alle ouders te informeren over het werk van de MR. Tevens 
zijn de MR vergaderingen openbaar en kunnen ouders dus een MR-vergadering bij wonen.  
 
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de MR van KBS de Rosmolen, 
Marleen Verhagen (voorzitter) 


