
 
 
 

 Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2020 - 2021
 

Algemeen
In 1992 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO) van kracht geworden. Dit betekent dat
de gezamenlijke inbreng in de MR van ouders en leerkrachten een bijdrage levert aan de inhoud en
de organisatie van het onderwijs op de school.
De medezeggenschapsraad hee� over bepaalde zaken waarover de directie een beslissing wil
nemen instemming- of adviesrecht. Dit is vastgelegd in een reglement. Verder informeert de
directie de MR over allerlei lopende zaken.

Medezeggenschapsraad Kelderswerf
Namens de ouders hebben het afgelopen schooljaar Aafke van der Veen, Marc Dekker en
Aernoud Boer de ouders vertegenwoordigd.
De schoolteamleden in de MR waren Inge Ploeg, Sven Vermaat en Vera Verloop.
Tijdens de schoolsluiting vanwege de coronacrisis, is er acht keer online vergaderd.
Marjan Bronckers hee� de vergaderingen namens de directie bijgewoond.  Daarnaast hee� de MR
per e-mail advies gegeven rondom de communicatie vanuit school inzake Covid en de
bijbehorende protocollen.

Twee leden van de MR hebben eind 2020 een basiscursus voor het werk als MR-lid gevolgd.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Allure* hee� een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Beleid dat alle scholen
aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR
besproken. De uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de individuele scholen worden binnen
de school door de directeur met de MR besproken.

*Allure is de naam van de stichting die bestuurlijk verantwoordelijk is voor 15 openbare
basisscholen in de gemeenten Opmeer, Koggenland en Medemblik.
Stichting Allure hee� ca. 250 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 2300
leerlingen.
Allure staat voor toekomstgerichtheid, ambitie en professionaliteit. Zij zien het kind als individu
met een verscheidenheid aan talenten; een ontluikende Wereldburger in West-Friesland, die
onderwijs verdient gericht op zijn/haar specifieke leerbehoe�en.

De belangrijkste onderwerpen die in de MR besproken zijn:
● Jaarverslag 2019-2020
● Jaarplan 2020-2021
● Schoolgids 2020-2021 en 2021-2022
● Het schoolplan 2020-2021 en 2021-2022
● Begroting
● Antipestprotocol
● Het al dan niet invoeren van een continurooster.
● Kwaliteitskaart coronavirus.
● De sluiting, gedeeltelijke en daarna gehele openstelling van de school m.b.t. de corona

maatregelen.
● Formatie en de schoolorganisatie voor schooljaar 2021/2022



De notulen van de vergaderingen worden op de website van de Kelderswerf geplaatst.
Na elke vergadering informeren wij u ook in de Info.

Voor 2021-2022 hebben de MR-leden de ambitie om met behulp van input vanuit ouders en
leerkrachten de vergaderingen te gaan intensiveren. Voor vragen en/of het aandragen van
onderwerpen kunt u contact opnemen met een lid van de MR of mailen naar mzr@kelderswerf.nl.


