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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS De Koet. 
In dit verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar 
mee bezig hebben gehouden. Medezeggenschap is er voor en namens de 
leerlingen, de ouders/verzorgers en het personeel op school. Wilt u reageren 
of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: MR@obsdekoet.nl 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de website 
aangekondigd. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om 
een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elzo Bol, voorzitter 

 

Algemeen 
Als MR van OBS De Koet willen we graag meedenken met de directie van De 
Koet om samen aan een goede school voor onze leerlingen te werken. Dit is 
bij alle beslissingen ook het uitgangspunt; de leerling!  
 
Hiervoor voorzien wij de directie van gevraagd en ongevraagd advies en willen 
op deze manier bijdragen aan een school waar iedereen er toe doet! 
 

Directie 
In het schooljaar 2020-2021 was Linda Bruin tot en met december interim-
directeur en sinds januari is Cees-Jan Ruitenberg de directeur van De Koet. 
 

Samenstelling van de MR 
De MR bestond in 2020-2021 uit de volgende leden voor de personeelsgeleding: 

• Milou Grootes  
• Lieselot Schaper (secretaris) 
• Marlou Stenneberg 

… en de volgende leden maakten deel uit van de oudergeleding: 
• Dewi Hollander (notulist) 
• Lisette Ploeg 
• Elzo Bol (voorzitter) 

Verkiezingen 
Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Lieselot 
Schaper en Lisette Ploeg. Voor de vacature in de oudergeleding was één 
aanmelding. Daarmee maakt Gabrielle Vallentgoed volgend jaar deel uit van de 
oudergeleding van de MR. 



 
Vergaderingen 

De MR heeft het afgelopen jaar 6 keer met de directeur vergaderd over 
diverse onderwerpen.  
De MR is de volgende momenten bij elkaar geweest: 

• 16 september 2020 
• 18 november 2020 
• 27 januari 2021 
• 24 maart 2021 
• 9 juni 2021 
• 30 juni 2021 

De notulen van deze vergaderingen kunt u terugvinden op de website. 
 
De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in 
de MR behandeld en goedgekeurd: 

• Jaarplan 
• Schoolgids        
• Begroting 
• Vakantierooster/studiedagen 
• Ondersteuningsprofiel 
• Formatieplan 
• NPO-gelden 
• De schoolresultaten 
 

 

Activiteitenplan 
Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de 
taakverdeling, vergaderdata en jaarplanning inzichtelijk te maken voor de achterban 
en het bevoegd gezag werkt de MR met een activiteitenplan. Dit activiteitenplan staat 
ter informatie op de website van de school. 

Contact met de achterban 
De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en 
bereikbaar zijn voor de achterban. Het afgelopen jaar hebben we in elke nieuwsbrief 
een MR-bericht opgenomen, informatie op de schoolwebsite geplaatst en 
persoonlijke contacten onderhouden. Ook hebben we een goedbezochte 
achterbanbijeenkomst voor de ouders georganiseerd over de verandering van de 
schooltijden en we hebben een enquête gehouden over de overblijf.  

Deskundigheidsbevordering 
Eén lid heeft de MR-start cursus gevolgd en de MR-compleet cursus afgelopen 
schooljaar. Deze cursus wordt georganiseerd door stichting VOO (Vereniging 
Openbaar Onderwijs) met als doel de posities van MR op de verschillende scholen te 
versterken.  
 


