
JAARVERSLAG MR 2019-2020 

 

Beste lezer,  

Hier treft u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van christelijke Basisschool De Wingerd in 

Goes. We vinden het fijn als het jaarverslag door velen van onze achterban gelezen wordt en hebben 

het juist daarom kort en krachtig gehouden.  

We zijn dit jaar begonnen met twee nieuwe leden binnen de oudergeleding.  

 

1. Samenstelling Medezeggenschapsraad: Personeelsgeleding: Ingeborg Bakker (secretaris), René de 

Kok, Alinde Hamelink. Oudergeleding: Marion van de Velde (voorzitter), Nellianne van Schaik, 

Mariska Koppejan (beiden sinds aug 2019). 

 

2. Vergaderdata: we hebben dit schooljaar driemaal vergaderd en wel op de volgende data: 1 

oktober, 14 januari, 2 juli; hiervan hebben we twee vergaderingen gehad waarbij de directeur 

aanwezig was. In principe stond er ook een vergadering gepland op 27 maart. Deze is niet in zijn 

geheel doorgegaan. Wel heeft de directie tweemaal met de oudergeleding van de MR afgestemd op 

het onderwerp formatie. Dit verliep via beeldbellen. 

 

3. Behandelde onderwerpen MR 2019-2020 

Schoolgids MR heeft de schoolgids 2020-2021 doorgenomen en aanpassingen en aanvullingen 

doorgegeven aan het MT. Hierna konden we met de Schoolgids instemmen.  

Ondersteuningsplan De MR heeft het ondersteuningsplan besproken en haar instemming gegeven. 

MHB- beleid Het MHB-plan is herschreven waarna de MR heeft ingestemd met het stuk.  

Betrokkenheid achterban Dit schooljaar heeft de MR de achterban op de hoogte gehouden via de 

Pers. Het was in de planning om een koffieuurtje te organiseren, maar dit is door de maatregelen 

rondom Covid niet doorgegaan. 

Formatie MR In juli treden Ingeborg Bakker en René de Kok af. Beide waren lid van de 

personeelgeleding. Ze worden opgevolgd door Paulina de Vries en Dineke de Hond. Marion van de 

Velde blijft aan als voorzitter Paulina de Vries wordt secretaris.  

Contact GMR   MR heeft twee jaar geleden contact gezocht met de GMR. Sinds dit jaar hebben we 

inzage in de notulen van de GMR. Dit is een waardevolle aanvulling. We stellen het erg op prijs dat 

we op de hoogte worden gehouden van de onderwerpen die aan de orde komen op bovenschools 

niveau.  

Peuter-kleutergroep De MR heeft bij het MT aangedrongen op een evaluatie van de peuter-

kleutergroep. Deze zal het volgende schooljaar besproken worden.  



Schoolplan Het nieuwe Schoolplan voor 2019-2023 is doorgenomen door de MR. De MR is 

enthousiast over de ingeslagen weg voor de komende jaren. Er zijn enkele aanvullingen doorgegeven 

aan het MT. 

 

Nawoord Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we goed van start gingen met als 

doel de samenwerking verder te versterken. Door de landelijke lockdown moest deze echter op 

afstand voorgezet worden. De lijnen bleken kort, het contact verliep prettig, waardoor ook in deze 

bijzondere tijd belangrijke onderwerpen besproken konden worden. De directie van de Wingerd 

hield de MR goed op de hoogte over ontwikkelingen en maatregelen rondom Covid-19. Wanneer 

nodig was er telefonisch contact tussen de directeur en de voorzitter van de MR. We zijn tevreden 

over hoe dit opgepakt is. Helaas hebben we wel het contact met de achterban gemist. Het is even 

afwachten of we dit volgend schooljaar weer kunnen oppakken. Mocht u voor de MR goede 

suggesties hebben, dan horen we dat graag van u! U kunt ons aanspreken of mailen: 

mrdewingerd@levwn.nl 

 


