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Jaarverslag Medezeggenschapsraad Admiraal de Ruyterschool 

2020-2021 

  

Inleiding  

Het afgelopen schooljaar hebben we als MR diverse vergaderingen gehad over het onderwijs 

op de Admiraal de Ruyterschool. Diverse onderwerpen en documenten hebben onze aandacht 

gevraagd en op een aantal terreinen hebben we advies gegeven of onze instemming verleend. 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 kunt u daar meer over lezen. 

 

 

Samenstelling MR  

  

Oudergeleding  

Mevr. A. Blonk (afgevaardigde t.b.v. de GMR) 

Dhr. P.C. Kleibeuker (secretaris)  

Dhr. H.B. Tuinier (voorzitter) 

  

Personeelsgeleding:  

Mevr. G.P. Boender 

Mevr. R. Kreuk (afgevaardigde t.b.v. de GMR) 

Mevr. A. Verhoeff  

  

Dit schooljaar zijn we met een aangepaste samenstelling van start gegaan. We zijn nog enige 

tijd opzoek geweest naar vervanging van Mevr. W.B. van der Grond, gelukkig is mevrouw R. 

Kreuk toegetreden tot de MR en tevens afgevaardigde t.b.v. de GMR.  

 

Activiteiten  

In het cursusjaar 2020– 2021 hebben we als MR totaal vijf keer vergaderd, helaas was hiervan 

slechts één keer bij elkaar, de rest was via teams door de maatregelen rondom het 

coronavirus.  

 

Instemming MR  

We hebben dit jaar ingestemd met de volgende zaken:  

 

 

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 2019-2023 

Het SOP is een samenvatting van de beleidsvoornemens/doelstellingen voor de Admiraal De 

Ruyterschool 

 

 

Werkplan 2020-202   

Hierin staan alle doelen die het team het komende cursusjaar wil behalen op de volgende 

terreinen: kwaliteitsbeleid, onderwijskundig beleid, zorg en begeleiding, ICT en mediabeleid, 

Integraal personeelsbeleid en Strategisch beleid. Het werkplan is gebaseerd op het 

evaluatieplan 2019-2020 en het SOP 2019-2023. 

 

 

Schoolgids ADR 2020-2021 

Ook dit jaar hebben we de schoolgids weer besproken. Na wat aanpassingen tekstueel en 

updaten van pasfoto’s konden we instemmen met de nieuwe schoolgids. 
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Jaaroverzicht zendingsfonds 

Overzicht ontvangsten en overgemaakte donaties aan Woord en Daad, stichting ESM, 

stichting oost-europahulp Gereformeerde Gezinde (SOEGG), Mbuma, GZB en ZGG. 

 

 

 

Formatie 

Elk jaar is het weer een puzzel om de formatie rond te krijgen. Ook dit jaar is het weer gelukt, 

daar zijn we dankbaar voor. Het is fijn om te zien dat nagenoeg alle duo’s gelijk zijn gebleven 

en dat de meeste leerkrachten dezelfde groep blijven lesgeven. Dit zorgt voor rust en stabiliteit 

in de school. De personeelsgeleding kon daarom volmondig instemming met de formatie.  

 

 

Corona noodplan 

Nagenoeg alle vergaderingen hebben we veel gehad over een corona noodplan wat 

ondertussen ook is opgesteld door de directie van de school. Zaken als onverwachtse sluiting, 

thuisonderwijs of juist op afstand d.m.v. een laptop. Hoe gaan we hiermee om, hoe snel is het 

te regelen ect. Hier hebben we genoeg over gebrainstormd.  

 

 

Eigen initiatieven 

Dit jaar zijn de vergaderingen van de GMR en de MR beter op elkaar afgestemd zodat de MR 

ook wist wat er bij de GMR langs ging komen.  

 

 

Tenslotte  

We mogen met elkaar terugzien op een turbulent jaar als MR. Maar ondanks alles hebben we  

veel zaken in goede harmonie kunnen bespreken. Ook de communicatie met de directie verliep 

goed. We hopen ook in het nieuwe jaar weer op een fijne samenwerking met alle betrokken 

partijen. 


