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Jaarverslag MR 2020-2021 Amstelschool 

 

Inleiding 

Met dit jaarverslag legt de Medezeggenschapsraad van de Amstelschool verantwoording af 
aan de ouders en het personeel van de school. Het verslag evalueert en reflecteert op de 
achterliggende periode en geeft een aanzet voor het komende schooljaar.  
 
De Medezeggenschapsraad heeft in 2020-2021 zes keer vergaderd. Alle vergaderingen 
hebben online plaatsgevonden vanwege de corona maatregelen.  
 
In dit jaarverslag beschrijven we onze activiteiten op de volgende punten:  
 

1. Samenstelling van de MR 
2. Vergaderingen 2020/2021 
3. Wettelijk vastgelegde agendapunten 
4. Huisvesting 
5. Corona 
6. Contact met de ouders 
7. Contact met de leerkrachten 
8. Faciliteiten 

 
 
Namens de MR, 
Mirjam Oosterman 
Femke van Walbeek 
Aukje Hoogewerf 
 
Oktober 2021 
 
 
 



 

2 
 

1. Samenstelling van de MR 

De MR kent twee geledingen: een personeelsgeleding (PMR) en een oudergeleding (OMR). 
In 2020/2021 is de MR als volgt samengesteld:  
 
Namens de leerkrachten (PMR): 
Yvonne Trijsburg (tevens GMR-lid) 
Sharon Bontje (secretaris) 
Lynn Distelbrink 
 
Namens de ouders (OMR): 
Mirjam Oosterman (voorzitter) 
Femke van Walbeek 
Aukje Hoogewerf 
 
Afvaardiging ouders in de GMR: 
Nienke van Walbeek  
 
 
De MR vergadert deels in aanwezigheid van het bevoegd gezag;  
Marleen Sluijk (directeur) 
 

2. Vergaderingen 2020/2021 

De MR heeft 6 keer vergaderd te weten: 
 

1. 14 september 2020 
2. 26 oktober 2020 
3. 7 december 2020 
4. 15 maart 2021 
5. 15 april 2021 
6. 31 mei 2021 
 

 
 



 

3 
 

 

3. Wettelijk vastgelegde agendapunten 

De volgende vaste documenten en onderwerpen zijn besproken tijdens de vergaderingen in 
het afgelopen schooljaar: 
 
 
Onderwerp Soort advies MR 

vergadering 
Actie Document 

Jaarplan obv schoolplan Instemmingsrecht MR1 Ingestemd Zie notulen MR1 

Schoolplan/jaardoelen Advies MR1 Positief Zie notulen MR1 

Begroting OR/afspraken 
ouderbijdrage 

Advies MR1 Behandeld Zie notulen MR1 

MR jaarverslag  MR2 Behandeld Zie notulen MR2 & 

document jaarverslag 
2020-201 

Schoolgids  MR1 Behandeld Zie notulen MR1 

Schoolondersteuningsprofiel(SOP) Personeelsgeleding MR 2 Behandeld Zie notulen MR2 

Werkverdelingplan Personeelsgeleding  MR 3 Ingestemd Zie notulen MR2 

Kwaliteitsdocument PDCA  MR 5 Behandeld Zie notulen MR5 

Veiligheidsplan (incl 

RIE/pestprotocol) 

 MR3 Ter info, RIE 

behandeld 

Zie notulen MR3 

Plan werkdrukvermindering     

Begroting School (meerjaren)  MR3 Behandeld Zie notulen MR3 

Begroting TSO  MR3 Behandeld Zie notulen MR3 

Vakantieregeling (jaarplanning)  MR5 Behandeld Zie notulen MR5 

Besteding gelden Nationaal 

Programma Onderwijs 

Advies MR5 Behandeld Zie notulen MR5 

Ontruimingsplan   Niet 
behandeld, 

geen 
wijzigingen 

tov 2019-

2020 

 

Formatie 2021-2022  MR5 Behandeld Zie notuelen MR5 

 
 
 

4. Huisvesting 

De discussie over huisvesting van de Amstelschool en het Kofschip werd ook dit jaar 
gevoerd. Met de interim bestuurder van de Stichting heeft de MR regelmatig contact gehad 
over het proces rondom de huisvestingkwestie en de betrokkenheid van ouders. De MR heeft 
dit contact gewaardeerd en er werd een nieuwe weg ingeslagen na de negatieve ervaringen 
van het vorige jaar waarin de huisvestingskwestie in een stroomversnelling raakte en het 
proces niet helemaal zuiver werd gevoerd vanuit perspectief van de MR. De MR heeft 
meegedacht en geadviseerd rondom het instellen van een klankbordgroep en een 
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bouwadviesgroep. Lynn Distelbrink is namens de MR afgevaardigd in de bouwadviesgroep en 
Yvonne Trijsburg en Sharon Bontje (ook MR leden) nemen delen aan de klankbordgroep.      
 

5. Corona 

Tijdens alle MR vergaderingen is ‘corona’ een agendapunt geweest, om dat wat leeft bij 
ouders en leerkrachten bij elkaar te brengen.   
Gedurende het gehele jaar is er contact geweest met de directie inzake de 

coronamaatregelen. De MR is betrokken geweest in bij de wijze waarop de sluiting van de 
Amstelschool heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het afstandsonderwijs werd 
georganiseerd. Ook bij de heropening van de Amstelschool is de MR betrokken in het 
opstellen van richtlijnen voor ouders, kinderen en personeel.  
 

6. Contact met de ouders 
Het contact met de ouders verloopt via gesprekken, e-mail en eventueel het bijwonen van de 
vergadering. Het mailadres MR Amstelschool is in 2020/2021 enkele keren door ouders en 
leerkrachten aangeschreven, met name met betrekking tot de corona maatregelen? De 
punten zijn door de MR opgepakt en in de vergaderingen besproken.  
Op de informatieavond in september 2020 hebben de twee toen zittende leden (FvW en MO) 
de MR gepresenteerd in een filmpje, wat samen met andere bijdragen van de school aan 
ouders beschikbaar werd gesteld. De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de 
medezeggenschapsraad.  
 

7. Contact met de leerkrachten 

Het contact met de leerkrachten verloopt via de personeelsgeleding. Zij zitten zonder ‘last of 
ruggenspraak’ in de MR en zijn op de hoogte van hoe de betreffende onderwerpen leven bij 
hun collega's. 
 

8. Faciliteiten MR 

De MR heeft haar jaarlijks budget voor haar activiteiten niet aangesproken in dit jaar 
2020/2021. 
 

9. Tot slot 
 
Ondanks de fysieke afstand (alle vergaderingen hebben online plaatsgevonden) is de MR 
tevreden over de samenwerking het afgelopen jaar en de korte lijntjes tussen MR en 
directie. De maatregelen door corona en de implicaties voor het onderwijs was een 
belangrijk thema gedurende het gehele jaar. We hopen dat het komende schooljaar een 
meer ’normaal’ schooljaar zal zijn en dat wellicht ook weer meer aandacht kan uitgaan naar 
andere thema’s die spelen binnen de school, zoals bijvoorbeeld het Engelse onderwijs, een 
onderwerp wat de MR wel heeft aangekaart maar wat niet echt is behandeld door corona 
prioritering en uitstel van de geplande studiereis.  


