
 

 
 
Jaarverslag MR 2019 – 2020  

 
 
De MR bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Personeelsgeleding: 
Susan van Zelst Secretaris zitting tot aug. 2021 
Petra van Kilsdonk Lid zitting tot aug. 2020 
    Zetel overgenomen door Petra Litzroth per 1-1-2020 
 
Oudergeleding: 

Mustafa Gürel Voorzitter zitting tot aug. 2020 
Sandy van Casteren Lid  zitting tot aug. 2021 

Femke van Komen Lid                               zitting tot aug. 2022 
      
Vergaderingen: 
De MR kwam in 2019-2020 5 keer bij elkaar: 
2 september 2019 
22 oktober 2019 
11 december 2019 
17 februari 2020 
4 juni 2020 
 

Er waren dit schooljaar geen extra bijeenkomsten. 
In maart 2020 kregen we te maken met de uitbraak van Covid-19. Dat maakte dat de MR vergadering 
van april kwam te vervallen. De GMR heeft op bestuursniveau een aantal beslissingen moeten nemen, 
ook namens onze MR. Om niet te veel tijd te verliezen in het uitvoeren van dit crisisbeleid is besloten dit 
zonder overleg met de MR te doen. De MR heeft slechts beperkt mee kunnen praten over de verdere 
uitwerking op schoolniveau. 
 
Aandachts- en speerpunten schooljaar 2019-2020: 
In het jaar 2019-2020 zijn er een aantal specifieke speerpunten vastgesteld.: 
Speerpunten waren: 

• Ruimtegebruik/gebrek- Gebouw  

• Communicatie  

• (Social) Veiligheid  

 
Deze speerpunten kwamen iedere vergadering aan bod. 

 
Scholing: 
Er is geen scholing gevolgd dit jaar. 
 
Deze onderwerpen zijn in de vergaderingen besproken: 



• MR jaarverslag 2018-2019 

• Regulering leerlingenstromen 

• Overblijfregeling versus continurooster 

• Opvolging Dick en Jac 

• Verkiezingen  

• EHBO 

• Staking 

• Groene schoolplein 

• TSO gelden 

• Rekenverbetertraject 

• AVG 

• Risico inventarisatie 

• Uitbreiding gebouw/ integratie Amstel/ Teresiaschool 

• Successpiegel 

• Inspectie 

• Formatie 

• TSO 

• Ouderbijdrage 

• Ontdekrijk 

• Schoolfotograaf 

• Corona 

• Ventilatie 

• Zomerschool 

• 5 dagen fruit 
 
 
Overleg OR 
De MR heeft in 2029-2020 geen overleg gehad met de OR. Het eerste overlegmoment werd afgezegd 
door de OR wegens gebrek aan agendapunten. Het tweede overlegmoment viel midden in de Corona-
periode.  

 
Alle notulen zijn verstuurd naar de achterban en zijn ter inzage beschikbaar. 
 
September 2020.  
 
Gemaakt door: 
Susan van Zelst – Convents 
 


