
 

 

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

School met de Bijbel “De Zaaier” 

2020-2021 

Inleiding 

Voor u ligt weer het  jaarverslag van de Medezeggenschapsraad . 

Op 17 September 2009 is de MR officieel van start gegaan in een bijeenkomst 

van het bestuur en hebben samen een vertrekpunt bepaald om samen zorg te 

dragen voor personeel en de leerlingen van De Zaaier. In het jaarverslag wordt 

kort ingegaan op de gedane zaken van de MR in het afgelopen schoolseizoen.  

Plaats en Functie 

De Zaaier is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet 
Medezeggenschap Scholen.  
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel die – formeel – 
overleg hebben  wat betreft het beleid van De Zaaier.  
De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar 
voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn 
van de leerlingen en het personeel. 
 
Samenstelling 
 
De MR van De Zaaier bestaat uit 4 leden: 
 
2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers 
van het personeel (personeelsgeleding). 
In 2021 is de samenstelling als volgt: 
Oudergeleding: 
Dhr. G.J.  van den Brink (voorzitter). 
Dhr. G. Kampert 



 
Personeelsgeleding: 
Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter) 
Mevr. M. Versteeg (secretaris). 
 
Bijeenkomsten 

De MR heeft dit schoolseizoen 2 keer vergaderd. In december en juni. De 

volgende punten kwamen aan bod: 

 Bespreking meerjarenbegroting 2021-2025 
 ICT beleidsplan 
 Beslissingen rondom heropening scholen na coronasluiting 
 Bespreking van formatie, schoolgids en vakantierooster 2021-2022 
 Bestuur verslag 2020 
 Bespreking overblijfbeleid/continurooster 
 Bespreking voorschool 
 3 jaarlijkse MR-verkiezing. (Mogelijkheid voor ouders om zich beschikbaar te 

stellen voor nieuwe periode. Hier is geen gebruik van gemaakt.) 
 
Er is dit jaar geen ontmoetingsmoment met het bestuur geweest i.v.m. corona. 
 
Vooruitblik 

In het volgend schoolseizoen hoopt de MR zich weer bezig te houden met de 

lopende zaken om zo samen met bestuur en team de belangen te behartigen 

voor onze school. 

 


