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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over de activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) van O.B.S. De Koet 

te Midwoud van het schooljaar 2021-2022. In het Nederlandse onderwijs is een MR verplicht. De MR 

is een raad die bestaat uit leden van personeel en ouders, die meedenken en meebeslissen over het 

beleid van de school en het onderwijs. In dit jaarverslag leest u de onderwerpen terug waarover de 

MR heeft vergaderd in het afgelopen schooljaar.  

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag. 

 

Samenstelling MR 2021-2022 

De MR van O.B.S. De Koet bestaat uit 6 leden: 3 leden vanuit de oudergeleding en 3 leden vanuit de 

personeelsgeleding. In het schooljaar 2021-2022 waren dit de volgende personen:  

Oudergeleding 

 Elzo Bol (voorzitter) 

 Dewi Hollander 

 Gabrielle Vallentgoed 

Personeelsgeleding 

 Milou Grootes (secretaris) 

 Inge van Doessellaar 

 Marlou Stenneberg 

 

Tevens was bij iedere MR-vergadering directeur Cees-Jan Ruitenberg aanwezig. Deze heeft een 

adviserende rol. Per vergadering is het notuleren verdeeld over de leden.   

Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van minimaal drie jaar. Een aftredend lid kan zich 

hierna herkiesbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen voor een MR-functie volgen er verkiezingen. 

Een ouderlid wordt gekozen door ouders en het team kiest een personeelslid voor de MR. Jaarlijks 

worden uit de leden van de MR een voorzitter en een secretaris gekozen. Bij voorkeur zijn de voorzitter 

en de secretaris uit verschillende geledingen. 

Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van voorzitter Elzo Bol. Voor de 
vacature in de oudergeleding waren twee aanmeldingen. Na verkiezingen is hieruit Manon Bootsman 
verkozen tot nieuw MR-lid van de oudergeleding vanaf volgend schooljaar.  
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Communicatie met ouders 

Ouders kunnen onderwerpen aandragen via de leden van de MR of per email via MR@obsdekoet.nl. 

Ouders mogen ook aanschuiven bij de MR-vergaderingen als toeschouwers. Hiervoor wordt via de 

Koetkrant de data van de MR-vergaderingen gedeeld. In het schooljaar 2021-2022 is hier geen animo 

voor geweest.  

 

Vergaderingen MR 

In het schooljaar 2021-2022 hebben er 5 MR-vergaderingen plaatsgevonden. Deze hebben vanwege 

COVID-19 afwisselend fysiek, dan wel online plaatsgevonden. De notulen van deze vergaderingen zijn 

gepubliceerd op de website van OBS De Koet. Samengevat zijn tijdens de vergaderingen de volgende 

onderwerpen besproken. 

 

8 september 2021, locatie De Koet 

 Jaarplan 2021-2022 

 Werkverdelingsplan 

 Respons tevredenheidsonderzoek  

 Muzieksubsidie  

 Kijkkwartieren in de groepen 

 

17 november 2021, digitaal 

 Uitslag tevredenheidsonderzoek  

 Nieuwe website van de school 

 Audit 

 Derde kleutergroep?  

 Vernielingen op het schoolplein 

 

23 maart 2022, digitaal 

 NPO-begroting 

 Oekraïense leerlingen 

 Taakverdeling personeel 

 CITO-resultaten 

 Evaluatie Parro 

 Verkeersveiligheid 

 Schoolplein 

 Vervoer naar excursies 

mailto:MR@obsdekoet.nl
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11 mei 2022, digitaal  

 Waterproject gemeente Medemblik 

 Spellingonderwijs 

 Vakantieregelingen – lesvrije dagen 

 Formatieplan 

 NPO-begroting 

 Klusdag? 

29 juni 2022, locatie De Koet 

 Huidige coronasituatie en de personeelsbezetting 

 Invulling IB-functie 

 Schoolgids 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

 Taakverdeling/taakbelasting van personeel 

 Jaarplan 2022-2023 

 Onderwijsresultaten 2021-2022 

 Resultaat verkiezingen nieuw ouderlid MR 

 

Gevolgde scholing 

Gabrielle Vallentgoed heeft als nieuw MR-lid in januari 2022 de MR-Starttraining gevolgd bij Vereniging 

Openbaar Onderwijs (VOO). Deze cursus wordt georganiseerd door stichting VOO (Vereniging 

Openbaar Onderwijs) met als doel de posities van MR op de verschillende scholen te versterken.   

 

 

Jaarplan MR 

Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de taakverdeling, vergaderdata 

en jaarplanning inzichtelijk te maken voor de achterban en het bevoegd gezag werkt de MR met een 

activiteitenplan. Deze jaarplanning staat ter informatie op de website van de school. 

 
 
 

 


