
 
 

 

MR Jaarverslag 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Verantwoording Medezeggenschapsraad  
Jaarverslag MZR 2019-2020  
 
MR leden:  
Oudergeleding: Sandra (vz.), Erik (notulist) en Tine 
Personeelsgeleding: Eelkje, Tietsia en Marianne  
 
Het begin van het jaar begonnen we met verkiezingen voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. Hier melden zich 3 ouders aan en Tine Rozema is daaruit verkozen. Ook een 
wisseling bij de personeelsgeleding, Marianne Oostelbos komt namens het team de MR 
versterken. 
 
Onderaan vindt u een overzicht van de onderwerpen waar de MR zich mee heeft beziggehouden afgelopen schooljaar, een 
aantal onderwerpen zullen we kort toelichten. 
 
IKC ontwikkeling 
Jan laat d.m.v. een PowerPoint zien wat de ontwikkelingen zijn m.b.t. de IKC waar de werkgroep mee bezig is geweest. Hierin staat in wat er 
de afgelopen jaren (2015-2019)is gebeurd op de Brede school de Wiken i.v.m. IKC. 
 
Het Adenium heeft aangegeven, dat iedere school een IKC gaat worden. Hoe elke school dat invult is maatwerk en bepaalt de school zelf.  
 
Vraag MR: Op welke manier worden de ouders (bij monde van de MR’en of oudercommissies) betrokken bij dit proces? Wat is of wordt de 
rol van de MR in dit proces en wanneer hebben wij invloed op deze ontwikkeling? 
Jan gaat navraag doen bij de werkgroep IKC. Nu wordt de reactie van de MR bij het schoolplan 2020-2024 gevraagd, hierin staat de ook een 
stuk over het IKC. 
 
COVID-19 
Vanaf 16 maart was Nederland in een lockdown door een pandemie, een uniek situatie wat niet eerder heeft resulteert dat iedereen thuis 
moest blijven. Alle kinderen kregen in ineens thuis online-onderwijs. Na de lockdown heeft de MR samen met de directie een plan 
besproken op week manier de school de kinderen het beste kan verwelkomen. 
 
Oudergelden 
Dit was het eerste jaar van de nieuwe manier van schoolgeld innen, door COVID-19 zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Dat heeft 
ons doen besluiten, om de 2

e
 inning te verlagen, we willen de kosten dekken, maar er hoeft geen extra geld binnen te komen. In 2020-2021 

laten we de verantwoording zien van deze bedragen. 
 
De MR heeft zich bezig gehouden met de volgende zaken:  

 GMR jaarverslag 2018-2019 

 Instemming schoolgids/schoolkalender 2019-2020 

 Openstellen MR-verkiezingen 

 Taakverdeling/jaarplanning binnen de MR regelen 

 Bespreken van de begroting PCBO het Mozaïek 2020; adviserend 

 Werkdruk vermindering 

 IKC ontwikkeling; informerend 

 Onderwijsvisie Mozaïek; informerend 

 Verantwoording ouderbijdrage (i.v.m. Corona) 

 Corona maatregelen doorvoeren op school 

 Schoolplan 2020-2024; adviserend 

 GMR jaarverslag 2019-2020 

 Instemming schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 Instemming met de formatie 2020-2021 

 Instemming vakantierooster 2020-2021  

 Instemming schoolkalender 2020-2021  

 Instemming schooljaarplan 2020-2021 

 
De Medezeggenschapsraad wil graag een laagdrempelige commissie voor u als ouder zijn.  
U kunt ons aanspreken op het plein, bellen/appen; Sandra de Jong- 06-555 733 98 of mailen; mrmozaiek@pcbosmallingerland.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Sandra de Jong (vz) 


