
Jaarverslag schooljaar 2019-2020 

Medezeggenschapsraad 

obs De Windhoek 

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een afvaardiging van ouders (OMR) en 
personeel (PMR). De MR denkt en praat mee over onderwerpen die voor de school van 
belang (kunnen) zijn. Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR) waarin wordt samengewerkt met de andere openbare basisscholen in Almelo. 
Hierin zijn namens obs De Windhoek een ouder en een personeelslid afgevaardigd. Meer 
informatie over de MR en GMR is terug vinden op de website van de school. In het 
schooljaar 2019-2020 was de bezetting als volgt: 

 Leden 

OMR Emsal Asbroek (voorzitter), Helle Frentz (secretaris), Paulien Olde Bijvank, Joyce 
Egberink en Arjan Timmer. 

PMR Gea Fikkert, Els Rozendom, Jorien de Jong, Angela Minkjan en Tanja Oosterlaan 

GMR Paulien Olde Bijvank en Tanja Oosterlaan 

In het schooljaar 2019-2020 waren er een drietal aspirant-leden actief in het MR, Sylvia 
Kraal, Gerbert Olthuis en Bas Egberink.  

De MR heeft in bovenstaande samenstelling vier keer fysiek vergaderd, hierbij was ook 
steeds de directie van de school aanwezig. Van elke vergadering is een verslag gemaakt door 
één van de deelnemers vanuit de personeelsgeleding. Deze verslagen zijn beschikbaar op de 
website van de school. In de periode van maart 2020 tot de zomervakantie zijn er een aantal 
keer digitaal overleg geweest voor dringende zaken die niet kon worden vooruitgeschoven.  

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR onder andere aandacht besteed aan de 
onderwerpen: Rekenonderwijs, sinterklaasfeest, risico-inventarisatie onderzoek, het 
schoolplan, acties vanuit de vakbonden en de daarbij horende stakingen en uiteraard had de 
RIVM maatregelen rond het Coronavirus ook onze aandacht. De MR is ook betrokken 
geweest bij de procedure rond het aanstellen van een nieuwe directeur en twee leden (1 
ouder en 1 personeelslid) hebben deel uitgemaakt van de Benoemings Advies Commissie.   

Daarnaast zijn er vaste agendapunten, zoals: mededelingen vanuit de directie en de GMR, 
groepen, schoonmaak, verkeersveiligheid en digitalisering tijdens elke vergadering aan bod 
geweest. In de loop van het schooljaar zijn studiedagen in overleg met de MR gepland, is de 
begroting behandeld en is gesproken over de formatie (groepsverdeling) voor het komende 
schooljaar. Details en eventuele besluitvorming rondom de behandelde onderwerpen zijn 
terug te lezen in de afzonderlijke verslagen van de specifieke vergaderingen op de website 
van de school. 

 

Namens de MR 

Helle Frentz (secretaris) 


