
In dit jaarverslag legt de MR verantwoording af naar ouders en 

leerkrachten van de Archipelschool 

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school www.archipelschool.nl 

onder ouders en medezeggenschapsraad 

Taak, Samenstelling en werkwijze 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in 

de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR bestaat uit 2 ouders en 2 

leerkrachten en overlegt met de directeur van de school over schoolbeleid zoals 

bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussenschoolse 

opvang, personeelsbeleid en communicatie- en veiligheidsbeleid.De MR moet 

instemmen met het schoolplan, de begroting en de onderwijstijden/margedagen. De 

MR heeft ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan 

doen aan de directeur. Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral 

een klankbord voor de directeur en een kanaal voor ouders met vragen of 

opmerkingen waarbij de MR streeft de openheid en de openbaarheid in de school te 

bevorderen.  

Naast de MR is er sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders en leerkrachten van veel scholen 

vallend onder “de Haagse Scholen” vertegenwoordigd zijn. Er hebben geen ouders 

van de Archipel zitting in de GMR. 

Het schooljaar 2019-2020 
Het schooljaar 2019-2020 was in tegenstelling tot eerdere jaren een minder rustig 

jaar. Na het vertrek van de directeur heeft de school vanaf 1 mei een interim directeur 

gehad, Maarten van Gelderen. Voor dit schooljaar 2020-2021 is een nieuwe directeur 

aangetreden, Şirvan Kopar. Een van de ouder MR-leden was betrokken bij de 

selectie van de nieuwe directeur. De ouderleden waren Ira Sloof en Annemarie de 

Ruiter, de leerkrachten waren Graciëlla Anijs en Veerle de Koning.  Vanwege de 

zwangerschapsverloven van beide leerkrachten hebben Paula Lindeman en Mariëlle 

de Weerd tijdelijk hun plaats ingenomen.  Het schooljaar 2020-2021 begint weer met 

Veerle en Graciëlle. 
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Uiteraard is de uitbraak van corona een belangrijk thema geweest in de gesprekken 

tussen school en MR in 2020. De directeur heeft de ouders van de MR goed op de 

hoogte gehouden van de manier waarop de school maatregelen heeft getroffen in 

verband met corona. 

Vergaderingen MR  
De MR is afgelopen schooljaar 5 keer bijeen gekomen en het jaar werd net als 

eerdere jaren begonnen met een gezamelijk etentje. De vergaderingen van de MR 

zijn openbaar, in de loop van het schooljaar was er vaak een derde ouder de 

vergaderingen aanwezig. Ook namen ouders uit de OR af en toe deel aan de 

vergaderingen. De verslagen zijn beschikbaar via de website. 

In 2019-2020 heeft de MR een positief advies afgegeven op de voorgelegde 

begroting. De MR heeft ingestemd met de planning van marge- en studiedagen voor 

2020-2021.  

In april vond de vergadering vanwege corona on-line plaats via teams.  

In juni zijn de verkiezingen gehouden om nieuwe ouder MR-leden te werven voor de 

MR. Vijf ouders hebben zichzelf kandidaat gesteld en zichzelf via een tekst op 

mijnschoolinfo.nl voorgesteld aan de overige ouders. De stemming heeft  

plaatsgevonden via mijnschoolinfo. De twee nieuw gekozen ouders, Janna Pot en 

Rogier Paans, hebben eind juni een overdracht gekregen van de dossiers van de 

twee vertrekkende ouders. Ook zijn een aantal inzichten besproken ten aanzien van 

de MR. Hieruit kwamen naar voren: 

· Het belang van duidelijke aankondiging van MR vergaderingen, en het publiceren 

van zowel de agenda als de notulen op de website. 

· Directe communicatie is altijd te verkiezen boven het sturen van appjes en mails. 

· Bij een vraag, onenigheid of misverstand, gaan ouders altijd in eerste instantie naar 

de leerkracht zelf. 

· Indien er in dit directe contact tussen leerkracht en ouder geen oplossing komt, gaat 

de ouder naar de vertrouwenspersoon binnen de school. Dit staat in de 

klachtenregeling van de schoolgids voor alle ouders. 

· De MR bespreekt geen individuele gevallen, doelende op leerlingen of leerkrachten. 

Echter wel beleidsmatige zaken die de school, een klas of leerlingen aangaan. 

 


