
Jaarverslag MR 
Schooljaar: 2019 -2020 
 
Leden MR  
Leerkrachten: Steffie Duister, Leo de Leeuw;  
Ouders: Briël van Rijsbergen (voorzitter en tevens afgevaardigde voor de GMR) en Sanne van Horssen (notulist) 
 
Verslag 
Voor schooljaar 2019 – 2020 stonden er vijf MR-vergaderingen gepland.  
Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de school in verband met het Corona-virus, is een van  de geplande 
vergaderingen niet doorgegaan. In deze periode hebben we toestemming, adviezen en tips gegeven via de mail 
al dan niet na telefonisch overleg. Afgelopen jaar heeft de MR de volgende zaken besproken met de directie:  

- De inhoud van de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020;  
- Beleid omtrent het  Corona-virus. Hoe gaat de school om met de maatregelen, hoe ervaren wij als 

ouders het thuiswerken? Ook hebben we de opgestelde protocollen doorgesproken. Ook polst Andra 
onze mening omtrent het al dan niet door laten gaan van de schoolreisjes. 

- PR-activiteiten: Andra stelt ons op de hoogte van het onderzoek en de geplande activiteiten om De 
Tamboerijn sterker te profileren. De MR denkt hierin mee. Briël zal in het voorjaar - als de website in de 
lucht is - een promotiefilmpje maken.   

- De personele bezetting (instemmen formatieplan/werkverdelingplan), de verwachte ontwikkeling met 
betrekking tot het leerlingenaantal en de groepssamenstellingen in schooljaar 2020 – 2021. Belangrijke 
vragen van onze kant: Welke criteria worden er gehanteerd bij het samenstellen van de 
combinatiegroepen?  Hoe worden de werkdrukmiddelen ingezet?  

- Bespreking van het schoolplan en het daaruit opgestelde het jaarplan; De MR heeft 
verduidelijkingsvragen gesteld, tips gegeven en ingestemd met het aangepaste plan.  

- Bespreking van de investeringsbegroting;  
- De verkeersveiligheid om de school;  
- Schoolontwikkeling en de leeropbrengsten: ambities, de gerealiseerde opbrengsten en de interventies 

op basis van deze gegevens;  
- Onze ervaringen als ouder bij rapportbespreking met aanwezigheid van onze kinderen; Onze 

ervaringen waren positief. De ervaringen van de leerkrachten ook. Ook komend jaar zullen ouders met 
hun zoon/dochter uitgenodigd worden voor de rapportbesprekingen in februari.   
 

Wij hebben afgelopen schooljaar prettig samengewerkt met Andra, de directeur van De Tamboerijn. Er is een 
goede sfeer waarin de ontwikkelingen in alle openheid besproken worden en de inbreng van de MR wordt 
gewaardeerd. Komend schooljaar zullen – naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen – de navolgende 
onderwerpen ter sprake komen:  

- Activiteitenplan/jaarplan voor de MR opstellen. Zo krijgen we een gestructureerde 
professionaliseringagenda; 

- Tevredenheidsonderzoek onder de ouders; 
- Corona-ontwikkelingen; 
- Maken van een promotiefilmpje voor de website en de profilering via persberichten;  
- Ontwikkeling leerlingenaantal en de gevolgen voor de personele bezetting.  

De MR vertegenwoordigt de ouders. Heeft u onderwerpen die u onder de aandacht van de MR wil brengen, 
dan horen wij dat graag.  

Briël van Rijsbergen: ik@hijenik.nl                                           
Sanne van Horssen: sanne.vanhorssen@hotmail.com 
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