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Jaarverslag MR 
 

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 2020-2021 
 

Het schooljaar 2020-2021 was een turbulent jaar. Dit kwam niet alleen door de 

invloed van COVID op het onderwijs, maar ook door wisselingen van MR-leden en 

vertrek van leerkrachten. Met de start van het schooljaar begonnen de twee nieuw 

gekozen ouders, Janna Pot en Rogier Paans. Na het plotselinge vertrek van 

Graciëlla Anijs en Veerle de Koning begin februari 2021 traden Mariëlle de Weerd 

en Sanne van Gaalen aan als nieuwe MR-leden. Het vertrek van leerkrachten en de 

krapte op de arbeidsmarkt zorgde gedurende het hele jaar, en met name aan het 

eind, voor flinke uitdagingen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. In 

de MR vergaderingen is dit onderwerp veelvuldig ter sprake geweest. 
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Daarnaast is COVID ook dit jaar een belangrijk thema geweest in de gesprekken 

tussen school en MR. Van de leerlingen, leerkrachten en ouders werd veel 

flexibiliteit en doorzettingsvermogen gevraagd en geleverd. De communicatie over 

de maatregelen van de directie aan de ouders kwamen steeds tijdig en duidelijk 

over.  

Belangrijke thema’s voor het volgend schooljaar zijn de cultuur en cohesie binnen 

het team, ouderbetrokkenheid, verdeling van de NPO-gelden en een 

toekomstbestendige meerjarenbegroting 

 

Vergaderingen MR 
 

De MR is afgelopen schooljaar vijf keer bijeen gekomen, vanwege de corona 

maatregelen hebben alle bijeenkomsten online via Teams plaatsgevonden. De 

verslagen van deze bijeenkomsten zijn beschikbaar via de website. In 2020-2021 

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. 


