Jaarverslag 2019-2020 MR Beatrix de Meern
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van Beatrix de Meern, presenteert hierbij het jaarverslag, dat
bedoeld is om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2019-2020.
Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten
van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR de volgende samenstelling:
- Els Welmers, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Lucinda Niezen, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Camille Nijenhuis, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Lizet Keuning, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel

Bijeenkomsten
In het jaar 2019-2020 is de MR 5 keer bijeengekomen, te weten op:
- 10 oktober 2019
- 19 november 2019
- 4 februari 2020
- 15 april 2020
- 23 juni 2020
Bespreekonderwerpen
Hierbij een overzicht van onderwerpen die in de MR zijn besproken:
- Het schoolondersteuningsprofiel is dit jaar besproken en goedgekeurd door de MR.
- Er zijn verschillende protocollen (cameratoezicht, social media en overgang 1-2-3) doorgelezen en
goedgekeurd.
- Voortgang van de nieuwbouwplannen. Er is het afgelopen jaar besproken wat de voortgang is van de
nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en het nieuwe schoolplein op de nieuwe locatie. Ook werden er
ideeën aangedragen hoe ouders konden helpen bij de verhuizing door de MR.
- Vanuit de directie aangeleverde –jaarlijkse- stukken als begroting, schoolgids, jaarplan, studiedagen
en vakantierooster zijn besproken en goedgekeurd door de MR.
- Het schoolplan. De MR heeft de delen die geschreven zijn doorgelezen en voorzien van feedback.
- De krimp van het leerlingenaantal is een terugkerend punt geweest op de vergaderingen van de MR.
- Het online lesgeven en de bevindingen hiervan. Ook werden er ideeën aangedragen hoe we het
lesgeven aan de helft van de groep konden gaan vormgeven.

- Er is een voorstel gedaan over de teruggave van de ouderbijdrage en de MR heeft hiermee
ingestemd.

Rooster van aftreden
Naam
Camille Nijenhuis
Lizet Keuning
Els Welmers
Lucinda Niezen

Aantreden
September 2017
September 2017
September 2016
September 2019

Aftreden
September 2021
September 2021
September 2020
September 2023

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd.
Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te
spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is altijd bereikbaar via het emailadres mr@beatrixdemeern.nl.

