
Jaarverslag 2019-2020 Medezeggenschapsraad “De Opdracht”   
  
De MR van de basisschool De Opdracht bestaat uit 4 leden.  
  
Samenstelling 2019-2020:  
Moninque Radersma   teamlid  
Rineke de Jong    teamlid  
Elly Brouwer    ouder/ ook zitting in de Ouderraad  
Tineke Galema    ouder/ voorzitter  
  
De samenstelling van de MR is tijdens het schooljaar 2019-2020 niet gewijzigd.   
Met ingang van volgend schooljaar treedt Rineke de Jong af en treedt Marjanne Elzinga  
toe tot de MR.  De zittingstermijn van Elly Brouwer is verlengd.  
  
Algemeen  
De MR kan t.a.v. de schoolse aangelegenheden op elk moment aan het bestuur voorstellen 
doen en haar standpunten kenbaar maken. De MR heeft op sommige punten 
instemmingbevoegdheid en op sommige punten adviesbevoegdheid.  
  
Het bestuur heeft instemming van de MR nodig op onder andere de volgende onderwerpen:  

• verandering van de onderwijskundige doelstellingen;  
• vaststelling of wijziging van de schoolgids;  
• vaststelling of wijziging van de bestemming van ouderbijdragen;  
• vaststelling of wijziging van het beleid tegen pesten op school.  

  
De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het 
bestuur te nemen besluit met betrekking tot onder andere:  

• verandering van de grondslag van de school;  
• vaststelling of wijziging van het activiteitenplan;  
• vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling van de schoolleiding;  

  
De bevoegdheden van de MR zijn in de vergadering van 20 mei 2020 opnieuw besproken en 
worden in de eerst volgende vergadering opnieuw vastgesteld.  
 
  
Behandelde onderwerpen  
De MR heeft dit schooljaar een keer vergaderd. Is een keer aangesloten bij een vergadering van het 
bestuur. En is een keer geinformeerd door de fusie werkgroep over de voortgang van een eventuele 
fusie van de christelijke scholen Ureterp.  
 
De volgende zaken zijn onder andere behandeld:  
 

• Verloop organisatie corona crisis 
• Begroting en meerjarenplan  
• Personele verandering en bezetting  
• Vakantieplanning  
• Formatieplan 2000-2021 
• Schoolplan  
• Voortgang en ontwikkeling IKC 
• Voortgang en ontwikkeling scholenbouw Ureterp 
• Voortgang evt. Fusie van de Christelijke scholen in de gemeente Opsterland 

  



  
De MR heeft voor dit schooljaar  de volgende zaken goedgekeurd  

• Begroting en meerjarenplan  
• Vakantieplanning  
• Formatieplan  
• Schoolplan  
• Aangepast lesrooster in coronatijd 

  
  

De MR heeft voor dit schooljaar op de volgende zaken advies gegeven  
 
• Positief advies t.z.t. inschaling van de directeur/bestuurder.  
• Postiief advies t.z.t. aangepaste activiteiten met betrekking tot de afsluiting van het 
schooljaar als gevolg van corona 
 

  

  
 


