
 
Jaarverslag MR 2019-2020 
 
 
 
1. Samenstelling MR schooljaar 2019-2020 
Personeelsgeleding: Yvonne Oldenziel, Siet Werneke, Marjo Teuling, Jasmijn Geurtsen en 
Geerthe Schilder 
Oudergeleding: Silke van Arum, Liana Bastos, Liesbeth Kamphuis, Chris Zegers en Otto 
de Goeij 
 
2. Organisatorische zaken 
De MR heeft tijdens het schooljaar 2019-2020 vijf keer vergaderd. De twee 
vergaderingen die gepland stonden in maart en mei zijn vervallen vanwege de corona-
uitbraak. In plaats daarvan heeft er een extra online vergadering plaats 
gevonden op 16 april. Daarnaast is er meermaals contact en overleg geweest via mail. 
Yvonne Oldenziel trad tijdens de vergaderingen op als voorzitter, de rol van notulist 
rouleerde. 
Het MR team verwelkomde aan het begin van het jaar drie nieuwe leden: Geerthe Schilder 
namens de medewerkers Pinksterbloem, daarnaast Liesbeth Kamphuis en Otto de Goeij 
namens de ouders. 
Marjo Teuling was tevens afgevaardigde voor de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad). 
 
3. Uitgevoerde acties 

 De MR heeft advies gegeven inzake het jaarverslag van de Pinksterbloem 2018-2019. 

 De MR heeft het formatieplan alsmede de begroting 2020-2021 goedgekeurd. 

 De MR is middels een afgevaardigde ouder betrokken geweest bij het selectieproces 
van een nieuwe adjunct directeur. 

 De MR heeft een denktank opgezet om naar oplossingen te zoeken voor 
vraagstukken omtrent het lerarentekort. 

 De MR heeft advies gegeven met betrekking tot aanpassingen in de nieuwe 
schoolgids. 

 De MR heeft het rooster voor vakantie- en studiedagen 2020-2021 besproken en 
goedgekeurd. 

 
4. Overige besluiten en belangrijke zaken 
De corona-uitbraak heeft er afgelopen schooljaar voor gezorgd dat er veel besluiten 
moesten worden genomen door de schoolleiding onder grote (tijds-)druk en onder zeer 
onzekere omstandigheden. Leraren werden enorm op de proef gesteld en moesten 
continu improviseren om de leerlingen te voorzien van educatie. 
De corona pandemie zorgde voor onzekerheid onder de ouders van schoolgaande 
kinderen in Nederland. Deze situatie leidt uiteraard tot vragen van ouders en hun spanning 
was op momenten ook voelbaar op de Pinksterbloem. De MR heeft zich, binnen haar 
mogelijkheden, als klankbord opgesteld en waar mogelijk geadviseerd hoe met de situatie 
om te gaan. De oudergeleding voelt zich hierin goed gehoord. 



De MR staat positief tegenover het idee om de periode van thuisonderwijs te evalueren, 
de oudergeleding kan hierin een belangrijke rol spelen. 
 
5. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Binnen STAIJ is een GMR ingesteld waar periodieke vergaderingen zijn, waarin over 
schooloverstijgende zaken wordt gesproken die op STAIJ-niveau besloten moeten 
worden. Het gaat hierbij om o.a. financiën, huisvesting, meerjarenbegroting, formatie en 
lerarentekort. Notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op de website van STAIJ: 
https://samentussenamstelenij.nl/gmr/ 
Marjo Teuling heeft in het schooljaar 2019-2020 de Pinksterbloem in de GMR 
vertegenwoordigd en zal dat ook in het komende schooljaar 2020-2021 doen. 
 
6. Praktische zaken 
Binnen de oudergeleding kwamen, mede door verhuizingen, aan het eind van het 
schooljaar drie plekken vrij na het afscheid van Liana Bastos, Otto de Goeij en Silke van 
Arum. Er heeft dientengevolge een oproep aan de ouders plaatsgevonden om zitting te 
nemen in de MR. Daar is gehoor aan gegeven door drie ouders; zij zullen de open plekken 
innemen waardoor er geen verkiezingen nodig zijn. 
De nieuwe leden van de MR zijn: Niki Yocarini, Channa Hijmans en Jeroen Dees. 
De MR vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld op: 
1 oktober 2020 (online) 
16 november 2020 
14 januari 2021 
22 maart 2021 
17 mei 2021 
24 juni 2021 


