
  

 

 
Medezeggenschapsraad Montessorischool Merlijn 
 
Jaarverslag 2019-2020 
 
De school 
Het team en de ouders en kinderen van Merlijn kunnen terugkijken op een bijzonder en bewogen 
schooljaar. Er werd voor de kerstvakantie afscheid genomen van Eveline Houdijk. Janneke van de 
Laar werd m.i.v. 1 januari 2020 de nieuwe directeur van Merlijn. In maart sloeg de corona crisis toe, 
waardoor alle scholen dicht gingen en er overgegaan werd op thuisonderwijs/onderwijs op afstand. 
Vanaf 11 mei mochten de scholen weer gedeeltelijk open, de kinderen kregen 2 dagen per week les 
op school en op de andere dagen was er nog thuisonderwijs. Gelukkig mochten in juni alle kinderen 
weer naar school. Het was prachtig om te zien hoe flexibel het team, de ouders en kinderen met 
deze tijd zijn omgegaan, het was een leerzame periode. Merlijn is volop in ontwikkeling, de 
vooruitzichten zijn goed te noemen en er heerst een positieve sfeer. Het leerlingenaantal blijft mooi 
stabiel, waardoor de vaste formatie van team Merlijn het komende schooljaar gelijk blijft. 
 
Organisatiestructuur en bijeenkomsten 
De medezeggenschapsraad van Montessorischool Merlijn bestond dit jaar uit vier leden (2 ouders, 2 
personeelsleden) en een vaste toehoorder. De voorzitter van de medezeggenschapsraad was Jurek 
Ceglarek (oudergeleding) en de secretaris Anita van Alebeek (personeelsgeleding), de overige leden 
waren Erik de Groot (oudergeleding) en Birgit Vissers (personeelsgeleding). De vaste toehoorder was 
Ellen Buisman (ouder) en vanaf januari ook Stefan van Delft. 
Afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad meer dan de geplande 6 bijeenkomsten gehad, 
vanwege de corona crisis waren er meer vergaderingen en een aantal vergaderingen vonden digitaal 
plaats. Er werd een diversiteit aan onderwerpen besproken. De raad beschikt over een eigen e-
mailadres. De communicatie tussen de raad en de directie van Merlijn is goed te noemen, voor 
iedere bijeenkomst heeft de voorzitter een vooroverleg met de directeur. Bij belangrijke zaken wordt 
de directeur gevraagd aanwezig te zijn, dit kan ook op haar eigen initiatief. De verspreiding inclusief 
stukken is een taak van de secretaris. Deze worden, na goedkeuring, op de website geplaatst. 

  
 Besluitenlijst MR schooljaar 2019-2020 

Nr Besluit Datum 

1 Vaststelling TSO brochure en begroting 2019-2020 18 september 2019 

2 Vaststelling jaarverslag MR 2018-2019 18 september 2019 

3 Vaststelling schoolplan 2019-2023 1 oktober 2019 

4 Vaststelling begroting Merlijn 2020-2023 13 november 2019 

5 Vaststelling jaarplan 2019-2020 8 januari 2020 

6 Vaststelling veiligheidsplan 8 januari 2020 

7 Vaststelling ouderbijdrage 2020-2021 15 april 2020 

8 Vaststelling TSO bijdrage 2020-2021 15 april 2020 

9 Vaststelling kwaliteitskaart heropening – fase 1 28 april 2020 

10 Instemming terugbetaling TSO gelden en eventueel kampgeld 28 april 2020 

11 Vaststelling kwaliteitskaart heropening scholen – volledige 

heropening 

3 juni 2020 

12 Vaststelling vakantierooster en studiedagen 16 juni 2020 



  

 

 
Overige gespreksonderwerpen 

• Er kwamen dit jaar wederom een aantal vaste punten terug tijdens de MR vergaderingen: 
jaarverslag, schoolgids, formatie, begrotingen, reglementen, TSO, GMR, vakantieregeling, evaluatie 
en procesbewaking van protocollen en verdere lopende zaken. 

• Een van de aandachtspunten van de MR is communicatie in alle geledingen van de school. De 
communicatie met de OR en de directie verloopt voorspoedig.  

• Dit schooljaar was er geen wijziging in de bezetting van de MR, maar in de loop van het schooljaar 
kwam Stefan van Delft de MR versterken als vaste toehoorder. Roland van der Loos, oudergeleding 
Merlijn, werd voorzitter van de GMR en in de loop van het jaar verving Heleen van Berkel bij de GMR 
Marjolein Keukens, die met ziekteverlof was. 

• De MR is bereikbaar, ouders e-mailen of spreken de MR aan met vragen of om hun zorg te uiten over 
schoolzaken. Ook wordt er nuttige informatie ingewonnen via de OR. 

• Ook dit schooljaar waren er tijdens de bouwavond 'workshops’ rondom diverse thema's, wederom 
verzorgd door het team. De opkomst was volgens verwachting en de terugkoppeling was positief. 

• Dit jaar was er geen ouderavond. De MR was aanwezig bij de bouwavond en sloot aan bij het eerste 
Merlijn café over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De reacties van ouders waren positief. 
Het tweede Merlijn café ging niet door vanwege de corona crisis. 

• De MR leden hebben scholing gevolgd over het opzetten van een activiteitenplan, hier wordt vanaf 
komend schooljaar mee gewerkt en enkele leden volgden de cursus MR en begroting. 
 
Nieuwe onderwerpen voor het komende jaar die al terloops ter sprake zijn geweest 

• Het blijven volgen van de AVG Algemene verordening gegevensbescherming. 

• Het volgen van het nieuwe veiligheidsplan (met daarin het gedrags- en pestprotocol), het zorgplan, 
het school ondersteuningsprofiel (SOP) en de RI&E. 

• Aandacht blijven schenken aan eenduidige communicatie naar ouders. 

• De betrokkenheid van ouders bij school volgen, ouders stimuleren om aan activiteiten voor school 
deel te nemen en in contact te blijven met de achterban. 

• Scholing (nieuwe) MR leden. 
 
Namens alle ouders wil ik jullie weer bedanken voor de grote inzet bij soms lastige en ingewikkelde 
thema’s.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anita van Alebeek 
Secretaris MR 
september 2020 


