
Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) Johan Frisoschool, Woerden 

Schooljaar 2020/2021 

1. Samenstelling MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van de Johan Frisoschool bestaat uit zes leden; drie 
vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team. In het schooljaar 2020/2021 
maakten de volgende personen deel uit van de MR: 
 
Namens de ouders: 
Suzanne Niewold– voorzitter, tevens GMR lid 
Annita van Maanen– secretaris 
Harco Schaap 
 
Namens de leerkrachten: 
Marjolein Rijnbende  
Fanny Groenendijk 
Chantalle Timmer (tot januari 2021) 
Christa de Hoog (vanaf januari 2021) 

2. Rooster van aftreden (per 1 september 2020) 

Voor ieder lid geldt een zittingstermijn van drie jaar. Het maximale aantal termijnen is twee. 
 
Naam   Geleding Termijn  Aantreden  Aftreden 

Suzanne Niewold Ouder  2e  september 2018 september 2021 

Marjolein Rijnbende Leerkracht 2e`  september 2019 september 2022 

Fanny Groenendijk Leerkracht 1e  september 2018 september 2021 

Chantalle Timmer Leerkracht 1e  september 2018 maart 2021  

Annita van Maanen Ouder  1e  september 2019 september 2022 

Harco Schaap  Ouder  1e  september 2020 september 2023 

Christa de Hoog* Leerkracht 0e  maart 2021  september 2021 
 
* Vervanging van Chantalle Timmer i.v.m. aantreden als adjunct directeur per maart 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 op 
de volgende data: donderdag 1 oktober 2020, donderdag 12 november 2020, donderdag 14 januari 
2021, donderdag 11 maart 2021, donderdag 22 april 2021, donderdag 10 juni 2021 en donderdag 8 
juli 2021. 
 
4. Behandelde onderwerpen 
De MR heeft dit schooljaar onder meer over de volgende onderwerpen gesproken: 

Onderwijs 

● Bij het bespreken van de onderwijsontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de 
verbeterborden. Het proces en de voortgang is hierdoor inzichtelijk voor de MR en zo zijn we 



gedurende het schooljaar op de hoogte van de vorderingen die gemaakt worden ten 
opzichte van de gestelde doelen.  
De onderwerpen van de verschillende verbeterborden zijn onder andere: leercultuur & 
eigenaarschap, burgerschap & duurzaamheid, vakinhoud & vakdidactiek (rekenonderwijs en 
taal) , gedrag, ICT en hoogbegaafdheid. Gedurende het jaar zijn de verbeterborden 
besproken, waarbij de MR geïnformeerd werd over de voortgang van de verschillende 
onderwerpen. 

● Er is dit jaar ook binnen de MR aandacht geweest voor de stakingen die dit jaar bij het 
onderwijzend personeel hebben plaatsgevonden. Er is gesprek geweest over waarom er wel 
of niet werd deelgenomen. 

● In de tweede helft van het jaar in de MR nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de 
uitbraak van COVID-19 en de consequenties daarvan voor het onderwijs en het personeel. 

● Verder zijn vooral regulier onderwerpen aan bod gekomen waarvan het goed is deze 
bespreekbaar en actueel te houden: CITO resultaten, vakantierooster, leerlingen aantal, 
Schoolgids, ziekte verzuim, begroting. 

● Op de laatste vergadering zijn de doelen van het schooljaar geëvalueerd en is het nieuwe 
Nationaal Plan Onderwijs besproken. 

Personeel 

● Per 1 januari 2021 is Dianne Peterse - Blaauwendraat afgetreden als directeur en is Chantalle 
Timmer per 1 maart 2021 voorgedragen als nieuwe adjunct-directeur. In de tussenliggende 
periode heeft Eric van der Wal als interim directeur waargenomen en pakt Marjan Tomassen 
vanaf 1 maart 2021 het directeurschap - naast Chantalle Timmer - op. 

● Er is voor de instroomgroep een nieuwe leerkracht gevonden. 
● De vacature die vacant is gekomen als gevolg van het doorschuiven van Chantalle Timmer 

naar adjunct directeur is ingevuld. 
● Er is invulling gegeven aan de extra (tijdelijke) ondersteuning die vanuit de overheid mogelijk 

is gemaakt. 

5. Overige zaken 

● Vanuit de MR is tot februari 2021 ook actief geparticipeerd in de GMR van de SPCO. Met 
ingang van schooljaar 2017/2018 heeft Suzanne Niewold zitting genomen in de GMR, vanaf 
schooljaar 2019/2020 tot februari 2021 is zij daar tevens voorzitter geweest. 

● Eind dit schooljaar heeft Suzanne Niewold aan het einde van haar tweede zittingsperiode 
afscheid genomen van de MR. Zij wordt cursusjaar 2021-2022 opgevolgd door Ruud Niewold. 

● Het voorzitterschap van de MR is overgenomen door Harco Schaap. 
 
Woerden, 8 september 2021 


