
 

 

 

Jaarverslag van de MR  schooljaar 2019-2020 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen ouders, de school en bevoegd 
gezag (het Stichtingsbestuur). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Voor bepaalde besluiten 
heeft het bevoegd gezag vooraf goedkeuring nodig van de MR of dient de MR advies te geven. Het 
betreft dan zaken, die ofwel de ouders, dan wel het personeel, of beide geledingen aangaan. Via de 
MR kunnen ouders derhalve rechtstreeks invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. 
In dit jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die 
besproken zijn in de vergaderingen: 
 

o Jaarverslag MR  2018-2019 
o Activiteitenplan MR 2019-2020 
o Hoofdzaken van vergaderingen GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) van 

RESPONZ 
o Monitor sociale veiligheid leerlingen De Keerkring 2018-2019 
o Risico Inventarisatie en Evaluatie 
o Ouderparticipatie  
o Begroting Keerkring/ verantwoording schoolfinanciën  
o Scholingsplan 2019-2020 
o Jaarplan 2019-2020 
o Website van de Keerkring 
o Incidentenregistratie 
o Voortgang LVS 
o Klachten, veiligheidsbeleving leerlingen en schoolverzuim 
o Schoolondersteuningsplan ( SOP) 
o Ondersteuningsplanraad (OPR) 
o Buitenschoolse activiteiten 
o Leerlijn mediawijsheid/ ICT project 
o Inning/ teruggave vrijwillige ouderbijdrage 
o Leeftijd school verlaten 
o Stakingen binnen het onderwijs 
o Werven nieuw MR-lid oudergeleding 
o COVID-19: gevolgen en maatregelen 
 
o Instemming met: 
o Schoolgids 2020-2021 
o Ouderbijdrage 2020-2021; verantwoording vrijwillige ouderbijdrage ( STOK) 
o Jaarrekening, Stichting ouders van de Keerkring 
o Vakantieplanning 2020-2021 
o Jaarplanning school 2020-2021 ( vergaderdata MR; studiedagen) 
o Jaarplan 2019-2020 
o Formatieplan 2020-2021 
o Organisatiestructuur/ nieuwe leidinggevende structuur De Keerkring 
o Schooltaakbeleid 2018-2019 
o RI&E (Arbo) 
o Evaluatie jaarplan 2019 (schoolplan 2017-2020) 
o Jaarverslag De Keerkring 2019 
o Begroting 2020 
o School ondersteuningsplan (SOP) 

 
 
 



Samenstelling MR: 
De samenstelling van de MR zag er in het schooljaar 2019-2020 als volgt uit: 
MR-lid namens de ouders: Esther Alblas tot 01.01.2020 
MR-lid namens de ouders: Marieke Hagels ( voorzitter) 
MR-lid namens de ouders: Marlies van Kapel 
MR-lid namens de ouders:    Tobias Thoen vanaf 01.06.2020 
MR-lid namens het team: Wilma Adriaanse 
MR- lid namens het team:      Davine Stoffer 
MR-lid namens het team: Gillian van der Horst 
 
 

   
GMR lid-ouder:          Esther Alblas tot 01.01.2020 
                                          Vacant vanaf 01.01.2020 
GMR lid-personeel:        Femke van Wijk  
 
 
 
 
Wijziging samenstelling MR: 
Esther Alblas is per 01.01.2020 afgetreden als MR en GMR lid 
Tobias Thoen is per 01.06.2020 aangesteld als MR lid voor de oudergeleding 
GMR lid ouder: vacant 
 
 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR of mailen naar 
mr@keerkring.net 
 
Namens de medezeggenschapsraad       
Marieke Hagels 
                                                                                       
 


