
Inleiding  
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (hierna: ‘MR’) van de Openbare Basisschool Michiel 
de Ruyter in Amstelveen (hierna: ‘de school’). Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te 
leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022. 
 

Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat bij voorkeur uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team gekozen 
personeelsleden. Het minimaal aantal leden is 2 ouders en 2 personeelsleden. De leden van de MR zijn 
als ouder of als leerkracht betrokken bij de school. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij 
mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en 
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en 
leerlingen als personeel.  
 
De MR bestaat uit: 
 
Personeelsgeleding:  

 Sandra Maars  
 Caroline Melis  
 Wietske Tijssen  

Oudergeleding:  
 Pam Baauw (Voorzitter) 
 Francoise van Valkengoed-Oud (Tevens GMR lid) 
 Mark Geijsel 

 
Er hebben zich in het schooljaar 2021-2022 geen personele wijzigingen in de MR voorgedaan.  

 
Bevoegdheden 
Beslissingen waarbij gestemd moet worden gaan volgens het principe meeste stemmen gelden. Voor de 
volgende onderwerpen heeft de MR bevoegdheid tot instemming: schoolplan, formatie en 
ouderbijdrage. Voor overige onderwerpen heeft de MR bevoegdheid tot advies o.a. kaders begroting. 
De MR kan ook proactief met onderwerpen op de agenda zetten om de directie te adviseren over 
beleid. 

 
Werkwijze  
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is een 
jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 
zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan 
bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de 
schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de 
onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Amstelwijs) 
worden behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen voor zover van toepassing op de school. 
 
Vergaderfrequentie  
De MR vergadert zes keer per jaar. De directie is bij het eerste deel van de vergadering aanwezig, het 
tweede deel vindt plaats zonder de directie. De vergadering wordt in roulatie genotuleerd. Notulen 
worden gepubliceerd op de website van de school. De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf 
via diverse kanalen (website, social schools) aangekondigd. Buiten de vergaderingen om is er indien 
noodzakelijk contact via de e-mail of direct tussen de voorzitter en de directie.  



 
 
Scholing 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de voltallige MR de ‘MR start’ cursus gevolgd. Er hebben zich in het 
schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 geen personele wijzigingen in de MR voorgedaan.  
 
Belangrijke onderwerpen 
In dit schooljaar zijn de volgende belangrijke onderwerpen aan bod gekomen: 

 Schoolgids 2021-2022 (ter instemming)  
 Begroting 2022 (ter informatie) 
 Meerdere gesprekken, maken van voorstel & verantwoording NPO gelden 2021-2022. Hierin is 

met name ingezet op het vergroten van aantal handen voor de klas, het inzetten en in kaart 
brengen van de zorgstructuur en verbeteren van personeelstevredenheid.  

 Werkwijze, structuur en ritme MR-vergaderingen en communicatie met directie 
 Personeelsbestand, personeelstevredenheid i.c.m. dreigend lerarentekort 
 Covid-19 maatregelen, communicatie 
 Ouderbetrokkenheid & communicatie  
 Communicatie anderstalige leerlingen en ouders 
 Formatieplan 2022-2023 (ter instemming)  

Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen.  
 
Daarnaast heeft de MR in het voorjaar van 2022 een succesvolle online informatieavond voor ouders 
georganiseerd met als onderwerp ‘schoolrijpheid en ontwikkeling van het jonge kind’.  
 
2022-2023 
Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden afscheid genomen van de MR: 
 
Personeelsgeleding:  

 Sandra Maars  
 Caroline Melis  

Oudergeleding:  
 Pam Baauw (Voorzitter) 
 Mark Geijsel 

Inmiddels hebben er twee nieuwe personeelsleden zich aangemeld voor de personeelsgeleding. Een 
oproep voor aanmeldingen voor de oudergeleding leidde tot het aanmelden van 4 ouders, waar er na 
verkiezingen 2 ouders zullen toetreden tot de ouderraad.  
 
Tenslotte 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken 
naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR 
moet komen, dan horen wij dat graag.  
 


