
 

 
 
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) school Bleyburgh van het schooljaar 2019-2020. 
 
De medezeggenschapsraad, verder aangeduid met MR, heeft als doel een bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming van het schoolbeleid. Zo heeft de MR een advies- en een instemmingsbevoegdheid. 
 
De MR was het schooljaar 2019-2020 als volgt samengesteld:  
Namens het personeel:  
Karen  van Hooydonk  (SO)   voorzitter/ secretaris (sinds juni 2015) 
Jielis Rab (VSO)   lid (sinds januari 2018) 
Namens de ouders: 
Ron Vermaas (SO)  lid (sinds augustus 2018) 
Bas van Panhuis (VSO)         lid (sinds juni 2015) 
 
Het afgelopen jaar  heeft de MR 5 keer vergaderd, 1 vergadering is komen te vervallen vanwege het 
corona virus. Bij deze vergaderingen zijn de directeuren Ton Munnik (directeur SO Bleyburgh) en Bart 
van Noordenne (directeur VSO Bleyburgh), ook aanwezig geweest. 
 
Tijdens dit schooljaar hebben wij vooral stilgestaan bij het Corona virus, wat dit betekent voor onze 
school en hoe wij hierop moeten/ kunnen anticiperen. Verder hebben we ook gesproken over de 
aanpassing van het MR regelement, de thema ouderavond en het taakbeleid en het 
werkverdelingsplan. Verder liep eind 2020 het eerste termijn af van Jielis Rab. Hij heeft besloten nog 
een volgend termijn in te gaan. 
Ook  is door ons het jaarplan en schoolgids SO/ VSO van School Bleyburgh, personeelszaken, 
formatie,  rapport van de onderwijsinspectie, nieuws uit de GMR besproken en nieuws uit de OPR 
(Ondersteuningsplanraad). Namens onze school zit Bas van Panhuis in de OPR.   
 
Volgens een activiteitenplan komt er ook iedere vergadering een aantal onderwerpen aanbod. Deze 
onderwerpen keren jaarlijks terug. Door dit activiteitenplan  wordt gewaarborgd dat onderwerpen 
ruim van tevoren besproken kunnen worden, zodat er wanneer dit aan de orde is, gefundeerd 
gebruik gemaakt kan worden van instemmings-  dan wel adviesrecht  op een beleidsvoorstel.  De 
ervaring hiermee is erg goed en we zullen ook komende (school)jaar hiermee gaan werken. 
Daarnaast zal voor de MR een vaste plek op de website worden gereserveerd. Hier zal informatie uit 
de MR worden geplaatst.   
 
Namens de medezeggenschapsraad 
Karen van Hooijdonk,  lid personeelsgeleding, voorzitster en secretaris. 


