
 

Jaarverslag MR 2018-2019 

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de Zwaluw 
over de periode september 2018 tot en met augustus 2019. In dit jaarverslag beschrijven wij 
op hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden. 
 

Samenstelling MR 
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding 
vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding 
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de 
leerlingen/ouders. 
 
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het 
geval zijn dat 4 raadsleden: 2 leerkrachten en 2 ouders. 
 
Vertegenwoordiging van de leerkrachten: 
– Martje Kuiper  
– Gerard van Vegchel  
 
Vertegenwoordiging van de ouders: 
– Bart Doeswijk 
– Resie Verbeek  
 
Aftredende en nieuwe leden  
Martje Kuiper heeft De Zwaluw verlaten en is afgetreden met ingang van het schooljaar 
2019/2020. Desiree Tijssen is benoemd namens de leerkrachten. Voor het overige is de 
samenstelling van de MR gelijk gebleven. 
 
Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden? 
Gedurende het gehele schooljaar zijn er vaste punten die de MR bespreekt. Hiertoe 
hanteren we een jaarkalender. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke punten we 
dit jaar hebben besproken, onder het kopje ‘Vaststelling in Instemmingsbesluiten’. 
Daarnaast hebben we ons nog beziggehouden met een aantal extra punten:  
 
-Opleiding nieuwe MR 
In 2018 is er een volledig nieuwe MR gestart. Alle leden van de MR hebben een training 
gevolgd om te begrijpen wat er van een MR wordt verwacht en wat de wettelijk vastgelegde 
rechten en plichten zijn.   
 



-Communicatie 
De wijze van communicatie vanuit school en vanuit de MR staat hoog op de 
agenda. We hebben een aantal knelpunten besproken, waaronder de bereikbaarheid van de 
MR en de communicatie vanuit de MR richting te ouders. Samen met Ingrid Poelstra hebben 
we een Communicatieplan geschreven. Op 15 april hebben we ons tijdens de ouderavond 
voorgesteld. Verder hebben we ons voorgenomen om elk kwartaal een stukje te schrijven in 
de nieuwsbrief en hebben we een mailadres geopend waarop eventuele vragen gesteld 
kunnen worden: MR@dezwaluw.nl.  
-Zij instromers  
Naar aanleiding van het beleid ‘aanname en plaatsing’ hebben we zorgvuldig stilgestaan bij 
het zo geruisloos mogelijk zij-instromen van leerlingen. De MR heeft kritisch gekeken naar 
het aanname beleid. Voor elke leerling wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of hij/zij 
binnen de school geplaatst kan worden.  
 
Vastelling en Instemmingsbesluiten van de MR 
Februari 2019  
School Reglement 
HR Document  
Maart 2019  
Schooljaarplan 2018-2019  
SOP Ouderversie  
Communicatieplan 
Schoolgids Zwaluw 
Mei 2019 
Jaarplan 2019/2020 
Professioneel Statuut 
Formatieplan 2019/2020 
Vrijwillige Ouderbijdrage  
Vrije dagen/Vakantierooster 
 
Tot slot 
We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het 
komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te 
pakken die aan ons worden voorgelegd. 
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u 
vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het 
ons weten via mr@dezwaluw.nl  of spreek één van ons aan op het schoolplein. 
 
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
MR, Basisschool de Zwaluw  
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