
Jaarverslag MR obs Het Eiland 2019 – 2020 
 

Voorwoord  

De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool ‘Het Eiland’ presenteert hierbij het 

jaarverslag 2019-2020. Het jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over 

haar activiteiten in het schooljaar 2019-2020. Het verslag heeft tot doel om de achterban –ouders, 

verzorgers en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar 

hebben plaatsgevonden. De MR-verslagen zijn te vinden op 

http://www.obsheteiland.nl/medezeggenschapsraad-mr/ 

 

Samenstelling MR  

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR de volgende samenstelling: 

- Nancy Weema, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders 

- Nicole Kroon, afgevaardigde namens de ouders 

- Radoua el Azzouzi, afgevaardigde namens de ouders  

- Ivanka van Herwijnen, afgevaardigde namens het personeel  

- Ruth Noordpool, afgevaardigde namens het personeel 

Daar de oudergeleding door drie ouders vertegenwoordigd is is besloten dat een van de ouders 

(Radoua el Azzouzi) geen stemrecht heeft in situaties waar gestemd moet worden.  

 

Bijeenkomsten 

In het schooljaar 2019 -2020 heeft de MR op regelmatige basis vergaderd. Elke vergadering is de 

directie, in de persoon van Pim de Jong, aangeschoven om toelichting te geven over verschillende 

onderwerpen. Door de coronocrisis en de daaruit ontstane situatie (thuisonderwijs) hebben 

verschillende MR overleggen in het teken gestaan van deze situatie. Pim de Jong heeft de MR in 

mei 2020 geïnformeerd over zijn vertrek. Naast de reguliere MR overleggen hebben er ook 

gesprekken plaatsgevonden tussen de oudergeleding van de MR en de clusterdirecteur van Zaan 

Primair over de aanstelling van een nieuwe directeur. Hier is geen verslag van gemaakt. 

 

Besproken onderwerpen 

- Vanuit de school aangeleverde –jaarlijkse-stukken als begroting, schoolgids en jaarplan 

zijn besproken en goedgekeurd door de MR. 

- Thuisonderwijs tijdens de coronocrisis. 

- Het proces rondom het vertrek van de directeur, Pim de Jong en de aanstelling van de 

nieuwe directeur. 

- Groepsindeling en formatieplan voor 2020/2021. 

- CITO-uitslagen. 

- De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. 

 

Gevraagd en ongevraagd advies 

- Vanuit de oudergeleding zijn zorgen geuit en kritische vragen gesteld over het 

thuisonderwijs in de coronocrisis en over het formatieplan 2019/2020.  

- Door de MR is input geleverd bij de aanstelling van de nieuwe directeur. 

 

Contact 

Ook komend schooljaar kijkt de MR kritisch opbouwend naar alles wat ons wordt voorgelegd. 

Heeft u onderwerpen die besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of 

stuur een e-mail naar: n.weema@outlook.com en/of radouaazzouzi82@hotmail.com 
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