
 

 

___________ Jaarverslag MR 2020/2021  
 
 
Hieronder volgt een kort jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van obs Prinses Margrietschool over het schooljaar 
2020/2021. 
 
We hebben vrijwel alleen online vergaderd gezien de Corona situatie. 
 
Door het jaar heen zijn de vaste onderwerpen besproken uit het MR werkplan. Dit werkplan is een leidraad voor de MR, om 
overzicht te houden op de werkzaamheden en activiteiten. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de schoolwebsite: 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 

 
Verder zijn het schoolplan, het schooljaarplan, de schoolgids en het financieel overzicht besproken. 
Het Next Level concept wordt met enige regelmaat besproken in de MR. Het aantal deelnemende scholen blijft langzaam 
groeien.  
 
De vrijgekomen vacature van directeur-bestuurder is besproken en is inmiddels ingevuld door mevrouw Jannie Docter. 
 
Profilering van obs Prinses Margrietschool vindt plaats door o.a. mond-op-mond reclame en Facebook. De update van de 
website blijven we nauwgezet volgen. 
 
We kregen in maart 2019 te maken met Covid-19. Dit was afgelopen jaar jammer genoeg nog steeds onderdeel van de 
dagelijkse gang van zaken. De school werkte volgens het protocol Basisonderwijs, waarin de richtlijnen en adviezen stonden hoe 
het onderwijs in te richten. Betrokkenen ontvingen steeds actuele informatie, die ook te lezen is op de schoolwebsite. Door het 
team waren drie scenario’s uitgewerkt, die leidend waren om het onderwijs op school in te richten. 

 
Het verschil van inzicht tussen de beide scholen over de verdeling van het gebruik van de leslokalen in de Brede School West is 
afgelopen jaar ter sprake geweest. Tot op heden maken beide scholen gebruik van de leslokalen, zoals de indeling altijd al was. 
Dit tot tevredenheid van de medewerkers en betrokkenen van obs Prinses Margrietschool. De scholen zullen nader met elkaar in 
gesprek blijven, waarbij een harmonieuze samenwerking voorop staat. 
 
De extra NPO gelden van het rijk worden ingezet. Het schooljaarplan wordt aan de MR voorgelegd ter goedkeuring. Insteek is 
meer begeleiding in de klas en scholing van het team. 

 
De samenstelling van de MR ‘20/’21 was afgelopen jaar als volgt: 

• Oudergeleding: Arjen Haantjes en Leo Slings 

• Personeelsgeleding: Janneke Baarslag en Ineke Tuinman-van Vliet 
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 laten weten dat de MR vergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen! 

 
Vriendelijke groet, 

 
MR Prinses Margrietschool 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/

