
Medezeggenschapsraad  
 
 
Jaarverslag schooljaar 2019-2020 

Leden MR 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) was begin schooljaar 2019 - 2020 als volgt: 

Personeelsgeleding Locatie 
Margret van den Berg De Leilinde 
Erin van Duren De Leilinde 
Nadieh van der Teen De Knotwilg 
Pieta de Mos De Knotwilg 

 

Oudergeleding Locatie 
Marieke Brouwer 
(plaatsvervangend voorzitter) 

De Leilinde 

Margreet de Korte (voorzitter) De Leilinde 
Marian van der Harst De Knotwilg 
Sonja Verschuren De Knotwilg 
Ester van Wijngaarden De Knotwilg 

 
Per 1 januari 2020 is de MR gesplitst in twee deelraden: MR Deelraad De Knotwilg en MR Deelraad 
De Leilinde. Voor locatie de Leilinde heeft er een werving plaatsgevonden voor een plaats bij de 
oudergeleding. Vanaf 1 januari 2020 was de samenstelling van de MR als volgt: 
 

Personeelsgeleding Oudergelding 
Margret van den Berg Marieke Brouwer (voorzitter) 
Erin van Duren Laurence Barning 

 
Met ingang van schooljaar 2020/2021 zal Margret aftreden en heeft Henny Dullens zich kandidaat 
gesteld. 
 
Vergaderingen 
De MR heeft afgelopen jaar vijf geplande vergaderingen gehad.  Vanuit de oudergeleding heeft 
Marieke zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van de MR. Alle MR leden hebben hiermee 
ingestemd. Tot op heden zijn de notulen per toerbeurt gegaan. Met ingang van de deelraad heeft 
Erin de functie van secretaris op haar genomen. De rol van penningmeester wordt niet ingevuld, dit 
houden we ongewijzigd (zie huishoudelijk reglement).  
De overleg structuur, waarbij er een overlegvergadering zowel met als zonder directie op de agenda 
werd gezet, is per 1 januari 2020 teruggedraaid. Louise Witvliet was namens de directie bij de 
vergaderingen aanwezig. Louise heeft de MR geïnformeerd over nieuws met betrekking tot 
directieaangelegenheden en algemene zaken. 
 
Coronaperiode / thuiswerken 
Naast de geplande vergaderingen heeft de MR dit schooljaar te maken gehad met een Corona 
periode waar snel en adequaat op gereageerd moest worden. In korte tijd heeft de MR verschillende  
overlegmomenten gehad om de protocollen met de RIVM richtlijnen te bespreken. Uit enquête van 
ouders is gekomen dat er een grote tevredenheid is als het gaat om het inrichten van de RIVM 
richtlijnen op school als het thuiswerken. 
Daarnaast heeft de MR de geplande studiedagen opnieuw bekeken of hierin een aanpassing nodig 
was met als doel de kinderen in de laatste periode zoveel mogelijk onderwijs mee te geven. 
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Deelraden 
Bij het splitsen van de MR in twee deelraden heeft de MR ondersteuning gehad van het AOB. De 
splitsing heeft als gevolg gehad dat er voor sommige plekken in de MR nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven werden. Andere gevolgen van de splitsing was het ontwikkelen van een nieuw 
schoolplan per locatie en het inrichten van eigen werkgroepen per locatie.  
 
Bestuur (OPOPS) 
Per 1 januari 2020 heeft Cindy Ligt de bestuurderstaak overgenomen van interim bestuurder 
Jan-Paul. Zij heeft een rondje gedaan op alle OPOPS scholen en kennisgemaakt met velen op de 
werkvloer. Enkele belangrijke punten op de agenda van het bestuur waren: 

- Verbeteren kwaliteit scholen, doorvoering verbeterplannen 
- Vormgeving van het Raad van Toezichtmodel. 
- Overgegaan naar Perspectief voor de arbodienstverlening.  
- Overgang naar Groenendijk Administratiekantoor. 
 

GMR 
Vanuit locatie De Leilinde nam Wouter van der Wijst deel aan de Kennis GMR. Voor verdere 
informatie over de GMR kunt u terecht op de website van OPOPS/GMR.  
 
Formatie 
De MR is geïnformeerd over de overwegingen binnen de formatie. Het aantal formatieplaatsen kan 
hiermee gelijk blijven aan afgelopen schooljaar. De personeelsgeleding van de MR heeft instemming 
gegeven op het formatievoorstel en werkdrukgelden. 
 
Nieuw logo 
Dit schooljaar is De Leilinde officieel een eigen school met een eigen (gedeeld) Brinnummer. 
Behorende bij een eigen school was het ontwerpen van een nieuw logo. Naast een nieuwe logo zal er 
meer aan PR gedaan worden. Vooral om kenbaar te maken dat De Leilinde staat voor het geven van 
‘’Daltononderwijs’’.   
 
Nieuw schoolplan 
Voor de komende vier jaar is een nieuw schoolplan opgesteld volgens een vast format vanuit OPOPS. 
Het team is hierbij betrokken geweest op de studiedag van 3 juni. Het nieuwe schoolplan zal 
verweven worden in het huidige kwaliteitssysteem Via4. Dit systeem is een werkbaar instrument 
waarbij het schoolplan wordt omgezet in actiedoelen op jaarbasis. De MR heeft op …  het nieuwe 
schoolplan goedgekeurd. Het nieuwe schoolplan zal ingaan vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021. 
 
Andere schooltijden 
Een wens vanuit het team voor andere schooltijden is besproken met de MR. Afgesproken is dat het 
nieuwe schooljaar gestart zal worden met de huidige start- en eindtijden en dat mogelijkheden voor 
aangepaste schooltijden opnieuw worden bekeken. Daarbij zullen ook ouders opnieuw bevraagd 
worden, middels een enquête. 
 
Tot slot 
Wist u dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn? Als u deze een keer wilt bezoeken, bent u van 
harte welkom. Ook als u vragen heeft of een onderwerp voor agenda heeft, horen wij het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Personeels- en oudergeleding MR 


