
   
 
Jaarverslag MR 2019/2020 
 
 
1. Inleiding   

Voor jullie ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van 

basisschool Los Hoes 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen 

waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

 

2. Samenstelling  

De MR van BS Los Hoes bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 

ouders (oudergeleding).  

 

MR leden:  Evelien de Jonge (voorzitter) 

 Marije Brouwer (secretaris) 

 Bas Dimmedal  

Marloes op den Dries (mentor groep 8a en bouwcoördinator) 

Barbara Breukers (Mentor) (penningsmeester) 

Sabina Waanders (Mentor van groep 6a) 

 

Daarnaast nam de directeur deel aan (een gedeelte van) iedere vergadering.  

 

3. Vergaderingen 

De MR heeft in het schooljaar 2019-2020 acht keer regulier vergaderd en een 

ingelast overleg gerelateerd aan Covid-19. Tevens zijn er ouderraadplegingen 

georganiseerd ten behoeve van het aanpassen van het continurooster. Wat er 

tijdens de vergaderingen is besproken, is te lezen in de notulen van de 

vergaderingen (te vinden op de website van BS Los Hoes).  

 

Elke vergadering heeft een vaste structuur. Het eerste gedeelte waarbij de 

directeur aanwezig is. En een tweede gedeelte voor alleen de MR of MR met 

ouders/gasten. Bij het nemen van besluiten zijn altijd alleen de MR leden 

aanwezig.  

 

De eerste twee punten op de agenda zijn altijd het vaststellen van de notulen van 

de vorige vergadering en mededelingen vanuit directie. Met betrekking tot het 

tweede punt vertelt de directeur wat er aan bijzonderheden speelt binnen school. 

Vervolgens komen alle punten aan de orde die voorafgaand aan de vergadering 

zijn ingebracht. 

 

Hieronder worden per vergadering de belangrijkste agendapunten en besluiten 

kort omschreven. 

  

http://bs-loshoes.nl/de-school/


Vergadering 18 september 2019 

 

Belangrijkste agendapunten 

• Toelichting op invoeren nieuwe rekenmethode  

• Toelichting op nieuwe aanpak leesonderwijs groep 3  

• Parkeeroverlast en oplossingen van de gemeente hiervoor  

• Continurooster als agendapunt voor de MR voor dit schooljaar 

 

Besluiten 

• MR gaat akkoord met een continue rooster tot 14:15 uur op 5 december in 

verband met sinterklaasviering.  

• Positie oudergeleding is vacant voor twee jaar, dit wordt via de 

nieuwsbrief uitgezet naar ouders.  

• De MR is dit schooljaar aanwezig bij de ALV (algemene ledenvergadering) 

van de ouderraad. 

• Data MR vergadering voor het schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld.  

 

 

Vergadering 02 oktober 2019 

 

Belangrijkste agendapunten 

• Het idee is besproken om met een jaarplan voor de MR te gaan werken.  

 

Besluiten 

• Jaarverslag MR 2018-2019 goedgekeurd. 

• Jaarverslag 2018-2019 Los Hoes goedgekeurd. 

• Zichtbaarheid MR vergroten door agenda op de prikborden in school te 

hangen en de overleg data van de MR in de schoolkalender op de website 

te plaatsen.  

• In de vergadering van november 2019 zal een plaatsvervangend voorzitter 

gekozen worden.  

• Volgend schooljaar (2020-2021) zal bij het plannen van de data voor de 

MR overleggen meer rekening gehouden worden met de GMR overleggen 

dan dit schooljaar gedaan is.  

 

 

Vergadering 20 november 2019 

 

Belangrijke agendapunten 

• Verwelkomen van Bas Dimmedal als nieuw MR lid vanuit de oudergeleding.  

• Gesproken over de verwachte impact van “de krimp” van het 

leerlingenaantal in de komende jaren.  

• Er is gepolst hoe de leden van de MR aankijken tegen het continu rooster.  

 

Besluiten 

• Sabina Waanders is als plaatsvervangend voorzitter gekozen.  

• Vanaf 2020 gaat de MR meer werken vanuit werkgroepjes/thematische 

voorbereiding. 

• Aanpassen rooster van aftreden nu een nieuwe ouder zitting heeft 

genomen.  

• In de komende periode gaan de leerkrachten uit de MR het team 

raadplegen m.b.t. het continu rooster.  

• Financieel jaarverslag MR 2018-2019 goedgekeurd.  

 

 

  



Vergadering 11 december 2019 

 

Belangrijke agendapunten 

• Huiswerkbeleid is besproken. 

• Raadpleging onder het team is door de docenten terug gekoppeld; er is 

draagvlak voor een continurooster binnen het team.  

• Ouderraadpleging m.b.t. continurooster is besproken en voorbereid. 

• Laatste deel van de MR vergadering waren ouders van buiten de MR 

aanwezig om hun input op het idee van een continurooster te geven. Dit 

was de eerste ouderraadpleging.  

 

Besluiten 

• Begroting Los Hoes 2020 goedgekeurd door personeelsgeleding MR. 

• Vakantierooster 2020-2021 goedgekeurd.  

 

 

Vergadering 22 januari 2020 

 

Belangrijke agendapunten 

• Er is gesproken over de beoogde nieuwbouw op het stuk grond naast de 

school. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid tijdens en na de bouw, 

hierover is contact met de gemeente.  

• Er is gesproken over de invulling van de ALV en de bijdrage van de MR 

daarin.  

 

Besluiten 

• De leden van de MR volgen de uitkomst van de tweede ouderraadpleging 

(stemming) en stemmen in met het verzoek tot het overgaan op nieuwe 

lestijden per schooljaar 2020-2021 in de vorm van een vijf gelijke dagen 

rooster. 

 

 

Vergadering 4 maart 2020 

 

Belangrijke agendapunten 

• Er is gesproken over gezonde leefstijl in het licht van de invoering van het 

continurooster. 

• De nieuwe versie van het zorgplan is besproken.  

• Er is gesproken over vervanging bij uitval/ziekte van mentoren. Tot nu toe 

is het nog altijd op te vangen, maar er ligt wel een zorg voor de toekomst.  

 

 

Vergadering 15 april 2020 

 

Belangrijke agendapunten 

• Er is toelichting gegeven op de formatie voor schooljaar 2020-2021. 

• Er zijn ervaringen uitgewisseld over de invulling van het afstandsonderwijs 

gedurende de “lockdown”.   

 

Besluiten 

• Plan formatie wordt goedgekeurd door personeelsgeleding van de MR.  

 

  



Ingelaste vergadering 23 april 2020 

Er is gesproken over de gedeeltelijke openstelling van de scholen na de 

meivakantie. MR gaat akkoord met aangepaste schooltijden (halve dagen 

onderwijs) bij de opstart van school per 11 mei. Er is gesproken over 

aanpassingen binnen de school, opdat kinderen zoveel mogelijk bij een vaste 

groepje andere kinderen in de klas blijven.   

 

 

Vergadering 27 mei 2020 

 

Belangrijke agendapunten 

• Evaluatie van de afgelopen periode waarin alle kinderen halve dagen naar 

school gingen.  

• Er is gesproken over de aanschaf van koeltassen voor alle kinderen, als 

cadeautje bij de start van de nieuwe schooltijden vanaf augustus 2020. 

• Er is gesproken over het rooster vanaf 8 juni 2020, waarop de scholen 

weer open gaan. Hier is nog veel onduidelijk over, protocol PO wordt 

afgewacht.  

 

 

Ingelaste vergadering 2 juni 2020 

Er is gesproken over de volledige openstelling van de scholen per 8 juni. 

 

 

Vergadering 24 juni 

 

Belangrijke agendapunten 

• Uitleg over invulling groep 3 volgend schooljaar; grote groep, maar bijna 

dubbele bemensing qua personeel.  

• Toelichting op de evaluatie van het jaarplan. 

 

Besluiten 

• MR stemt in met de schooljaarkalender 2021-2022 inclusief de 

studiedagen  

• MR stemt in met de schoolgids 2020-2021 

• Barbara wordt herkozen als MR lid vanuit de personeelsgeleding.  

 

 

4. Ten slotte 

Denken jullie dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen of 

hebben jullie vragen of willen jullie aanwezig zijn bij een vergadering, dan hoort 

de MR dat graag. De agenda voor elke vergadering staat een week voor de 

vergadering op de site en hangt op de prikborden in de school. 

 

De MR is bereikbaar via mr@bs-loshoes.nl. 

 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

 

Evelien de Jonge, 

Voorzitter MR 

 

Als bijlage is het financieel jaarverslag behorende bij jaarverslag MR 2019-2020 

toegevoegd.  

 

mailto:mr@bs-loshoes.nl

