
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Schooljaar 2021-2022

Leden van de MR:
De MR van de Parel te Rijswijk bestond in het schooljaar 2021-2022 uit 3 ouders en

3 groepsleerkrachten:

Teamgeleding: Nadine Veenman (voorzitter)
Gerrike Post
Janneke Kolijn

Oudergeleding: Jenette Tolhoek
Jedidja de Graaf (secretaris)
Marleen Hoeke (penningmeester)

De MR vergadert gemiddeld 1 maal in de 6 weken. De vergaderingen worden op school gehouden en
zijn openbaar. Toen de covid-19 maatregelen het niet toestonden om fysiek te vergaderen, werden
de vergaderingen online gehouden, via Meet.

Activiteiten van de MR tijdens het schooljaar 2021-2022:
Algemeen: Tijdens het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 vergaderingen gehouden. De directrice
van de Parel, Wendy van Ooijen, is ook aanwezig geweest tijdens deze vergaderingen. In maart zijn
twee leden van de GMR een deel van de vergadering aanwezig geweest. Zij hebben uitgelegd wat
hun taak en rol is. Tevens konden wij hen vragen stellen.
In juni zijn er leden van de Ouderraad aanwezig geweest tijdens een vergadering.
Tevens hadden we 30 mei een ingelaste vergadering omtrent het aanstellen van een nieuwe
directeur voor De Parel.

Onderwerpen: De vergaderingen van de MR worden geleid volgens de agenda. Op deze agenda zijn
een aantal punten terug te vinden, t.w.:
Algemene gegevens: datum, tijdstip en plaats van de vergadering.
Standaard agendapunten: opening, notulen vorige vergadering, inkomende stukken, financiën,

schoolzaken, zoals NPO-update, ingekomen vragen/opmerkingen van ouders / verzorgers,
rondvraag, sluiting en datum volgende vergadering.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen in het afgelopen schooljaar besproken:
- NPO-programma 2021-2022
- Coronaprotocol/maatregelen
- Openstaande vacature in de bovenbouw
- Continurooster
- De informatie over de MR op de website van school
- Vakantierooster 2022-2023
- Groepsverdeling 2022-2023
- Vrijwillige Ouderbijdrage
- Aftredende MR leden: Nadine Veenman en Jenette Tolhoek
- Financiën en protocol Ouderraad
- GMR (een geleding is aanwezig geweest bij een vergadering)
- Schoolgids

Met vriendelijke groet,

Namens de Medezeggenschapsraad
Jedidja de Graaf - van Herwijnen, secretaris


