
Jaarverslag MR 2019-2020 

Dit jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Christelijke basisschool ’t Haskerfjild in Joure  
is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2019-2020. 
De MR bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team gekozen 
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool ‘t 
Haskerfjild. Vanuit deze betrokkenheid wordt er meegedacht en beslissingen genomen over 
beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving 
en kwalitatief goed onderwijs op onze school waarbij de christelijke identiteit niet uit het oog 
verloren wordt.  

 

Personeelsgeleding: Zitting in de MR vanaf: Aftredend: 
Gerton Griep 2014 2020 
Berber Terpstra 2015 2021 
Pé Vellinga 2019 2022 
Oudergeleding:   
Tinka Jongsma (voorzitter) 2018 2021 
Marloes Veenstra 2017 2020 
Jeroen Blaauw 2019 2022 

 

Vertegenwoordiging in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van CBO Meilân)  
namens het cluster waar ’t Haskerfjild deel van uitmaakt: Elske Siemonsma (ouder ‘t Haskerfjild) en 
Minke Prinsen (personeelslid ’t Haskerfjild). 

Door het aftreden van Bauke Wierda aan het einde van het schooljaar, is de voorzittershamer 
overgedragen aan Tinka Jongsma. Marloes Veenstra heeft zich herkiesbaar gesteld voor een tweede 
periode. In de nieuwsbrief is er een oproep gedaan dat ouders zich kandidaat kunnen stellen voor de 
MR. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Door de andere MR-leden is Marloes Veenstra 
unaniem gekozen voor een volgende periode. Vanuit het personeel is Gerton Griep na twee periodes 
van drie jaar opgevolgd door Titia Feenstra.  

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR volgens het vergaderrooster 6 keer vergaderd. Op verzoek 
is de (interim) directeur aanwezig geweest bij de meeste vergaderingen van de MR. Vanwege de 
corona-uitbraak is er op verzoek van de MR eenmaal een extra bijeenkomst gehouden om de stand 
van zaken m.b.t ‘thuiswerken/terugkeer van leerlingen naar school’  te bespreken. Eénmaal per jaar 
wordt de bestuurder van CBO Meilân uitgenodigd om overkoepelende zaken te bespreken. Dit heeft 
tegelijkertijd met het voorstellen van de interim-directeur Simone Bakker plaatsgevonden. 

Om een nieuwe directeur te benoemen is een sollicitatiecommissie samengesteld. Vanuit de MR-
personeel heeft Gerton Griep en vanuit de MR-ouders hebben zowel Marloes, Jeroen als ook Tinka 
plaatsgenomen.  

Elk jaar wordt er een ouderavond georganiseerd, waarbij de MR zich presenteert. Helaas kon deze 
avond vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vinden. De ouderavond wordt verplaatst naar 
volgend schooljaar. 

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens een MR vergadering 
wordt veelal gewerkt met een jaarplanning. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke 



vergadering de agenda vastgesteld.  Conform de Wet Medezeggenschap staan er tijdens het 
schooljaar verschillende onderwerpen geagendeerd.  

 

Geagendeerd gedurende het schooljaar en vastgesteld door de MR: 

• Voortgangsverslag speerpunten schooljaar 2019/2020 
• Vaststellen ouderbijdrage. Er is voor gekozen om de vrijwillige bijdrage gelijk te houden. De 

kosten voor schoolreisjes gaan omhoog. Er is besloten het bedrag voor schoolreisjes te 
verhogen met € 2,50 naar € 25,-. Voor het kamp van groep 8 wordt besloten tot een 
verhoging van € 5,- naar € 75,-. 

• Werkverdelingsplan 
• Schoolondersteuningsprofiel 
• Schoolgids 
• Onderwijstijd. Een kwartier van de lunchtijd wordt voortaan onderwijstijd. Hiermee ontstaat 

de mogelijkheid om meer ruimte te krijgen voor de studiedagen. 
• 3x pauze. Tijdens de periode waarin de leerlingen om de dag op school kwamen, bleek dat 

het opsplitsen van de pauzes goed werkt. Er zal daarom in het nieuwe schooljaar mee door 
worden gegaan. 

• Formatie/Groepsindeling 2020-2021 
 

Daarnaast hebben de volgende onderwerpen aandacht gekregen tijdens dit MR-jaar:  

• Stakingsdag 6 november 
• Ouderpanel. Ondanks dat uit de ouder-enquête kwam dat hier behoefte aan is, blijkt dat de 

animo te klein is om hiermee door te gaan. Besloten is dat mocht er een onderwerp zijn, 
waarbij het gewenst is om hiermee met ouders te klankborden, dit opgepakt zal worden 
door de directeur. De MR houdt zich hier afzijdig van.  

• Tevredenheidsenquête 
• Metamorfose interieur school. Er is positief geadviseerd over de uitvoering van de plannen. 
• Vakantierooster 2020-2021. Er is voor gekozen om zoveel als mogelijk de studiedagen bij 

een weekend of vakantie aan te laten sluiten.  
• Financieel overzicht oud papier.  

 

Na afloop van iedere MR-vergadering worden de belangrijkste punten gedeeld met ouders en 
personeel middels de nieuwsbrief. Ook wordt op deze wijze de volgende vergaderdatum bekend 
gemaakt.  

 

Joure, juli 2020 

Namens de MR van christelijke basisschool ‘t Haskerfjild,   

Tinka Jongsma (voorzitter) 

 


