
Jaarverslag 2020-2021 medezeggenschapsraad Julianaschool

De medezeggenschapsraad staat tussen bestuur en school in. Het
bestaan van de medezeggenschapsraad is het gevolg van de Wet
Medezeggenschap Onderwijs, waarin de medezeggenschapsraad
genoemd wordt als middel om alle bij de school betrokkenen, zoals

teamleden en ouders, inspraak te geven in die zaken die op de school betrekking hebben.
In veel gevallen heeft de medezeggenschapsraad advies- en instemmingsrecht over besluiten die de school
en/of het bestuur van plan is te gaan nemen.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad van de Julianaschool bestaat uit 3 ouders, 3 teamleden en met toestemming
van alle betrokkenen, de directeur van de school. Leden van de medezeggenschapsraad worden door, en uit
de ouders resp. de teamleden gekozen en hebben voor een periode van 3 jaar zitting in de
medezeggenschapsraad. Daarna kan een lid nog eenmaal voor een periode herkozen worden.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad komt minimaal 4 maal per jaar bijeen om allerlei relevante onderwerpen te
bespreken. Het afgelopen jaar is onder andere gesproken over:

● Jaarverslag MR Julianaschool 2019-2020 (Vaststellen)
● Jaarplan school 2020-2021 (advisering)
● Jaarplan MR 2020-2021 (Instemming)
● Veiligheidsbeleid (Instemming)
● Jaarrekening 2020 (Ter informatie)
● Begroting ouderraad
● TSO (Bespreken)
● Functiehuis (instemming)
● Schoolgids (Instemming)
● Werving nieuw MR-lid (Instemming)
● Vakantierooster 2020-2021 (Advisering aan de GMR)
● Gedragsprotocol
● Werkverdelingsplan leerkrachten 2019-2020 (Instemming)
● Social Schools (Bevindingen bespreken)
● Internetprotocol (Advisering)
● Takenlijst MR leden
● Notulen MR / GMR
● Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (Ter informatie)
● Evaluatie tevredenheidspeiling leerlingen (Vensters)

Uitkomsten worden op team- en MR vergadering besproken.
● Begroting Julianaschool (Ter informatie)
● Personeelszaken (zoals takenlijst teamleden)
● Incidentenregistratie (Ter informatie)
● Goedkeuring geven aan organisatie om leerlingen naar school te laten gaan i.v.m. Covid-19
● Evaluatie thuisonderwijs

De medezeggenschapsraad brengt advies uit aan het bestuur, directie, leerkrachten of de ouders over hoe
er, naar de mening van de raad, beter gefunctioneerd kan worden. Ook heeft zij in veel gevallen
instemmingsrecht over besluiten die het bestuur van plan is te gaan nemen.
Er is ook regelmatig overleg tussen het bestuur en alle andere medezeggenschapsraden (de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad=GMR) van de Rijnsburgse scholenvereniging.

Samenstelling medezeggenschapsraad 2020 - 2021

Ouders: Leerkrachten:

Arina van der Gugten (voorzitter en GMR) Eva op den Kamp (GMR) (penningmeester)
Marijn Prins Dieuwertje Heus (secretaris)
Corien van Delft Roelfien Feyen-Booy

Henk Jan Glasbergen (namens directie)


