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JAARVERSLAG MR KBS de Rosmolen 2020  
 

Aan:  Ouders/verzorgers en directie van KBS de Rosmolen  

Van: MR 

Datum:  12 januari 2020 

Onderwerp: Jaarverslag 2019 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 2020– 1 juni 2020 bestond de MR uit de volgende leden: 

Namens de ouders:      Namens het personeel: 

Marissa Wits      Addy van Gool 

Marleen Verhagen     Eva van der Feer 

in deze periode was Marleen Verhagen voorzitter van de MR. 

 

Na het vertrek van Addy van Gool als medewerker van de school is besloten om vanaf het begin van 

het volgend schooljaar de ontstane vacature in te vullen. 

 

Van 1 juni 2020– 1 september 2020 bestond de MR uit de volgende leden: 

Namens de ouders:      Namens het personeel: 

Marissa Wits      vacature 

Marleen Verhagen     Eva van der Feer 

in deze periode was Marleen Verhagen voorzitter van de MR. 

 

Van 1 september 2020 – 31december 2020 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. 

 

MR oudergeleding  

De samenstelling van de oudergeleding is ongewijzigd. 

 

MR personeelsgeleding – nieuwe leden 

Met het vertrek van Addy van Gool als medewerker van de Rosmolen is er een vacature ontstaan 

welke aan het begin van het schooljaar 2020-2021 is ingenomen door Maurice van Irsel. Daarnaast 

wordt Eva van der Feer tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen 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.  
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De MR is het afgelopen kalenderjaar 6 keer bij elkaar geweest (15 januari, 4 maart, 27 mei, 1 juli, 9 

september, 7 oktober, 25 november). 

Daarnaast heeft er op 24 april overleg plaatsgevonden tussen de oudergeleding en de directie over de 

aangepast schooltijden bij heropening van de school in de COVID-19 periode. 

 

Vanuit INOS worden er 1 a 2 keer per jaar (G)MR informatie cq contact avonden georganiseerd. De 

avond gepland voor 30 maart is vanwege COVID-19 lock down geannuleerd. Op maandag 2 november 

hebben Marissa Wits, Julie Ooms en Marleen Verhagen deelgenomen aan de MR Cursus aangeboden 

door de GMR en gegeven door het CNV. 

 

De speerpunten van 2020 waren: 

• Contact ouders – school  
o Ouderavond 

• PR 

o Week van de Rosmolen 

o PR commissie installeren 

o Budget  

• TSO 

o Bekostiging  
o Kwaliteit 

• Uitstraling gebouw / Introductie leerwinkel 
 

. 
 

 

Vergaderdatum  Besproken agenda items 
15 januari Jaarverslag MR  

PR De Rosmolen  
Begroting 
Status update extra groep ivm groei aantal leerlingen schooljaar 2020/2021 

4 maart Toelichting agenda GMR contactavond (gast: Inge Meesen) 
Update Leerwinkel 
Ouderavond 
Week van de Rosmolen  

27 mei Vakantieplanning 
Koersplan  
Formatie plan 
Concept schoolgids 
Ouderavond en week van de Rosmolen  
Leerplein update implementatie plan 

1 juli   Ouderavond – update planning en beschikbaarheid sprekers. 
Leerplein update implementatie plan (bevestigd voor in de vakantie?) 
Terugblik op afgelopen Corona tijd 
Terugblik op MR seizoen 2019-2020 

9 september Ouderavond         
Proces groepsindeling groep 3 
Werkgroep verkeer en brigadieren 
Voorstel voor Ouderenquete evaluatie Coronatijd 
PR en communicatie 
Vaststellen vergaderdata 

25 november  Resultaten afstudeeronderzoek “gezond eten op school” (gast: Esther Schets) 
TSO 
Concept begroting 
Leerreisgesprekken  
Status ouderenquete met toevoeging evaluatie coronatijd 
PR en communicatie 
Taakverdeling MR 
Documentencheck 
Doelstelllingen + Speerpunten MR 2020-2021 
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Hoe communiceert de MR met haar achterban? 
Het jaarplan, het huishoudelijk regelement, de agenda’s en alle notulen van de MR vergaderingen van 
2020 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) 


