
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) OBS Est 2019-2020 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de openbare basisschool Est. Hierin geven wij een kort 

overzicht van onze activiteiten voor de school in het schooljaar 2019-2020. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met één van de MR-leden. 

Inleiding 

Onze school is onderdeel van de Stichting Fluvium. Voor de Stichting Fluvium is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Hierin zijn 12 personen van de scholen 

vertegenwoordigd, 6 personeelsleden en 6 ouders. Meer informatie over de Stichting Fluvium vindt u 

op www.stichtingfluvium.nl. Onze school heeft een duurzame samenwerking met de Mr Aafjesschool 

te Meteren. 

Samenstelling MR 

De MR van onze school bestaat uit 4 leden, 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. 

De volledige MR van OBS Est bestond aan het begin van dit schooljaar uit: 

● Wimco Groenendaal (oudergeleding): voorzitter MR, (in MR sinds sep. 2017)  
● Stephan Buis (oudergeleding): MR-lid (sinds dec. 2018) 
● Yvonne van der Giessen (personeelsgeleding): MR-lid, tevens secretaris MR (herk. jan. ‘20) 
● Debbie Ederveen (personeelsgeleding): MR-lid (sinds sep. 2017) 
Debbie is tijdens haar verlof vervangen door Corrie van Oort. 
 

 
Werking MR 
 
De rechten (instemmingsrecht of adviesrecht) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. 

Dit reglement is per maart 2016 vastgesteld door de MR en is gepubliceerd op de website van onze 

school www.obsest.nl. Het MR-reglement is gebaseerd op de WMS (Wet Medezeggenschap op 

Scholen). 

De communicatie tussen GMR en MR’en laat sinds de herstructurering van de GMR te wensen over. 

Afgelopen schooljaar zijn daar stappen in gemaakt. Agenda’s en notulen worden door de GMR aan 

de MR’en toegestuurd. Stukken die via de website aan de MR gericht zijn, komen bij alle MR-leden in 

de mailbox. 

Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders en leerkrachten die het interessant vinden, kunnen de 
vergadering als toehoorder bijwonen. Behalve als het over personen gaat, dan wordt dit zonder 
‘derden’ besproken binnen de MR. De data van de MR-vergaderingen worden gepubliceerd op de 
kalender van de schoolwebsite. De MR-notulen liggen ter inzage op school (gele map 
personeelskamer). 
 
 
Bezigheden MR 
 
De MR heeft dit schooljaar ongeveer 14 maal vergaderd. We hebben gebruik gemaakt van de 
expertise van een adviseur van de VOO (Jeroen Peters) en later van Jurion (Dik Berkhout). Er zijn 

http://www.stichtingfluvium.nl/
http://www.obsest.nl/


meerdere vergaderingen geweest met de bestuurder (Jeroen Goes). De interim directeur (Jacobien 
Bückmann) was bij sommige vergaderingen aanwezig. 
 
Onderwerpen die dit jaar de revue gepasseerd zijn, staan hieronder in willekeurig volgorde vermeld. 

● Toekomst OBS Est 

In februari heeft de bestuurder een voorgenomen besluit meegedeeld om de school OBS 

Est per september 2021 te sluiten. De MR was bezig om hierover een advies te 

formuleren toen Nederland in lock-down moest vanwege corona en het niet meer 

mogelijk bleek een ouderavond te organiseren om de achterban van de OMR te 

raadplegen. Jeroen Goes heeft toen een stap terug gezet in het proces. De school blijft in 

ieder geval open tot september 2022. In september / oktober 2020 zal de MR opnieuw 

met de bestuurder om de tafel gaan om opnieuw standpunten te bepalen en het proces 

over de toekomst OBS Est weer op te pakken. 

● Vaststellen formatie schooljaar 2020-2021 

● Vaststellen jaarverslag MR 2018-2019 en 2019-2020 

● Tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten 

● Vaststellen vakantierooster 2020-2021 

● Rooster van aftreden MR-leden 

● Verkiezingen MR-personeelsgeleding 

● Staking 

● Prognoses leerlingenaantallen 

● Lock-down, thuis werken 

● Schoolfruit 

● Schoolgids 2020-2021 

● Vervanging interim directeur Jacobien Bückmann door locatieleider en nieuwe directeur 

● Resultaten CITO LOVS 

Door alle onzekerheden was het onderwijskundig jaarplan niet klaar op de laatste vergadering van de 

MR. Dit moet nog volgend schooljaar worden afgestemd. 

Vooruitblik 

Onderwerpen die komend schooljaar naast de reguliere onderwerpen in ieder geval aan de orde 

komen: 

● Onderwijskundig jaarplan 2020-2021 

● Toekomst OBS Est 

● Eventueel het meerjarig beleid Fluvium vormgeven in schoolplan (het is ook mogelijk om 

vanwege alle onzekerheden met jaarplannen te werken. 

juli 2020 

Namens de MR, 

 

Wimco Groenendaal, voorzitter 


