
Jaarverslag MR 2018/19                                                         

Inmiddels zijn we weer in het najaar beland en de school is na de vakantie weer in volle 

gang. 

Hierbij het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Prinses Margrietschool over 
het schooljaar 2018/19 
 
Het schooljaar ‘18/’19 was wederom een relatief rustig MR-jaar. 
Jammer genoeg hebben we het een groot deel van het jaar met slechts één personeelslid 
moeten doen vanwege ziekte van het andere lid. Vooralsnog hebben we het opgelost zonder 
een 2e MR lid voor de personeelsbezetting tijdens de betreffende vergaderingen. Tijdens 
iedere vergadering is de locatiedirecteur ook aanwezig geweest.  
 
Vorig jaar vermeldden we al het volgende: “Naast de schooleigen beslommeringen hebben 
we dit jaar ook meer eilandbreed oog gehad voor “toekomstbestendig onderwijs”. Dat zal de 
komende tijd een bespreekpunt blijven.”  
Dit is wel gebleken. Een uitgebreid onderzoek, geïnitieerd door de gemeente en het verslag 
van dit onderzoek is een bevestiging van het feit dat we op het eiland te weinig kinderen 
hebben om op een goede manier 5 scholen te blijven vullen. 
In het kort gezegd, kwam het advies neer op het volgende: Van 5 scholen terug naar 3 
scholen, onder 1 overkoepelend nieuw op te zetten bestuur. 
Een advies is iets om verder over te praten en de toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre 
dit proces zich ontwikkelt. 
 
Ook dit jaar hebben we de vaste items besproken volgens ons werkplan. Het werkplan is een 
leidraad voor de MR, om overzicht te houden in de werkzaamheden en activiteiten. 
Het werkplan is te lezen op de schoolwebsite. 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 
 
Ook de notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de school website. 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 
  
Er zijn dit jaar geen nieuwe protocollen bij gekomen. De huidige protocollen kunt u vinden 
op de schoolwebsite. 
Dit jaar is net als vorig jaar, flexibel omgegaan met de groepsindeling. Wij hebben geen input 
gekregen, dat dit niet bevallen is. 
Profilering van de Prinses Margrietschool blijven we als MR belangrijk vinden.  
 
Aan het einde van het schooljaar hebben we de nieuwe personele bezetting voor dit jaar ter 

kennisgeving ontvangen.  



Het uitbouwen van de “next level” opzet, gaat gestaag door. Wij hebben de indruk dat 

ouders, school en leerlingen hier wel bij varen. 

Voor komend jaar verwachten wij, dat de eerder genoemde samenwerkingsontwikkeling een 

terugkerend agendapunt zal zijn.  

 
De samenstelling van de MR was afgelopen jaar als volgt: 
Personeelsgeleding: Janneke Baarslag en Eke Heuff. 
Oudergeleding: Arjen Haantjes en  Leo Slings.  
 
 
Indien u één van de MR-leden wilt spreken dan vindt u de adressen in de schoolgids. 
Zijn er naar aanleiding van dit verslag vragen of onduidelijkheden dan kunt u dit doorgeven 
aan één van de leden van de MR. 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de MR vergaderingen openbaar zijn. 
U bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen!  
 
Namens de MR van de Prinses Margrietschool, 
Leo Slings 
 
 

 


