
Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) Johan Frisoschool, Woerden 
Schooljaar 2017/2018 
 

1. Samenstelling MR 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Johan Frisoschool bestaat uit vijf leden; drie 
vertegenwoordigers namens de ouders en twee namens het team. In het schooljaar  maakten de 
2017/2018 volgende personen deel uit van de MR: 
 
Namens de ouders: 
Suzanne Niewold– voorzitter, tevens GMR lid 
Marike Kamerbeek– secretaris 
Heidi van Amerongen 
 
Namens de leerkrachten: 
Marjolein Rijnbende  
Aletta van Oosten (vanaf november vervangen door Fanny Groenendijk ivm uitdiensttreding Aletta)  
 
2. Rooster van aftreden (per 1 september 2017) 
Voor ieder lid geldt een zittingstermijn van drie jaar. Het maximale aantal termijnen is twee. 
 
Naam   Geleding Termijn Aantreden  Aftreden 
Suzanne Niewold Ouder  1e  september 2015 september 2018 
Marjolein Rijnbende Leerkracht 1e`  september 2016 september 2019 
Aletta van Oosten Leerkracht  2e   september 2016 september 2019 
Marike Kamerbeek Ouder  1e  september 2016 september 2019 
Heidi van Amerongen  Ouder  1e  september 2017 september 2021 
 
3. MR-vergaderingen 
Tijdens MR-vergaderingen informeert de directie van de school de MR over het beleid dat ze voert. 
De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR aandacht vragen voor onderwerpen 
die met de school te maken hebben. De MR is dit schooljaar zeven maal regulier bijeengekomen en 
wel op de volgende data: Donderdag 14 september, Woensdag 4 oktober, Donderdag 23 november, 
Donderdag 18 januari, Donderdag 15 februari, Donderdag 29 maart, Donderdag 26 april, Donderdag 
31 mei en Donderdag 28 juni. 
 
4. Behandelde onderwerpen 
De MR heeft dit schooljaar onder meer over de volgende onderwerpen gesproken: 
 
Onderwijs 
 

 De onderwerpen uit het schooljaarplan zijn regelmatig besproken tijdens de vergaderingen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verbeterborden. Het proces is hierdoor inzichtelijk 
voor de MR en we zijn gedurende het schooljaar op de hoogte van de vorderingen die 
gemaakt worden met de doelen uit het schooljaarplan.  
De onderwerpen van de verschillende verbeterborden zijn onder andere: 
hoogbegaafdenonderwijs, opbrengstgericht passend onderwijs, talentgesprekken en 
zaakvakonderwijs. Gedurende het jaar zijn de verschillende verbeterborden besproken, 
waarbij de MR geïnformeerd werd over de voortgang van de verschillende onderwerpen. 

 Het formatieplan is besproken; de MR heeft ingestemd met zowel het starten van een 0-
groep als het formatieplan voor schooljaar 2018-2019, met een tweetal extra groepen.  

 De staking van de leerkrachten in najaar 2017 is besproken.  



 MR heeft ingestemd met het sociaal media beleid. 
 Verschillende lopende onderwerpen zijn geëvalueerd, zoals het gebruik van Social Schools, 

het 5 gelijke dagen model etc.  
 De MR heeft ingestemd met het nascholingsplan voor dit schooljaar. Het budget hiervoor is 

besteed aan de Floridareis tijdens de meivakantie van 2018. 
 Heidi heeft deelgenomen aan de MR cursus. 
 De MR is geïnformeerd over de onderwijsresultaten en de schoolinspectie. 
 De MR heeft meegedacht over het aanpassen van de selectieprocedure van nieuwe 

leerkrachten, zodat dit efficiënter zal verlopen. 
 De MR heeft ingestemd met het aanmeldbeleid van school. 

 
Personeel 

 De MR heeft zitting gehad in de BAC voor de benoemingen van drie nieuwe leerkrachten 
voor het schooljaar 2018-2019. 

 

5. Overige zaken 
 Vanuit de MR is ook actief geparticipeerd in de GMR van de SPCO, met ingang van schooljaar 

2017/2018 heeft Suzanne Niewold ook zitting genomen in de GMR.  
 
Woerden, 5 september 2018 
 

 


