
Jaarverslag van de medezeggenschapsraad  
van de Meerwerf basisschool Prinses Margriet te Julianadorp 

 

Schooljaar 2019-2020 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Oudergeleding:    Teamgeleding: 

Fanneke Frinks    Marieke Renes (eerste jaar) 
Mariëlle Dobbe    Manon van den Berg  
Tessa Schra (laatste jaar)  Ingeborg Piersma 

Taakverdeling MR: 

Voorzitter:   Tessa Schra 
Secretaris:  Mariëlle Dobbe 
Penningmeester: Marieke Renes en Fanneke Frinks 
Notulist:  Manon van den Berg 

Vergaderschema: 

De MR heeft 5 vergaderingen gehad: 

1. 30-09-2019 
2. 09-12-2019 
3. 27-01-2020 
4. 20-04-2020 
5. 08-06-2020 

In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

1. Het schooljaarverslag 2018-2019 is goedgekeurd. 
2. Het schoolondersteuningsprofiel 19-20 is besproken en ondertekend. 
3. Onderhoud schoolgebouw: Op 9-9-2019 is er een gesprek geweest met de bestuurder Nils 

van Heijst naar aanleiding van onze e-mail d.d. 22-5-2019 inzake het achterstallig onderhoud 
van het schoolgebouw van de Prinses Margrietschool. Op 8-10-2019 is een lijst naar de 
bestuurder gemaild met uit te voeren achterstallig onderhoud en andere klussen opgesteld 
door leerkrachten en directie. Er is onderzoek gedaan naar de CO2 waarden in de 
klaslokalen. Er zijn nog geen uitslagen bekend gemaakt. Vanuit het bestuurskantoor is er een 
klusjesman (conciërge Hans) aangetrokken, die klein onderhoud uitvoert voor 20 uur per 
week. Verder is er budget vrijgemaakt voor groter onderhoud, wat in de zomervakantie is 
uitgevoerd. In de zomervakantie heeft de bestuurder samen met de wethouder en de 
beleidsmedewerker onderwijs de huidige staat van de gebouwen van onze school bekeken. 
Meerwerf wil dat de Prinses Margrietschool een belangrijke plek krijgt in het integraal 
huisvestingsplan onderwijs van Gemeente Den Helder. 

4. Op 6-11-2019 is er een landelijke stakingsdag geweest. De Prinses Margrietschool was toen 
ook dicht. 

5. Er is op 23-1-2020 een gezamenlijke bijeenkomst geweest van alle MR-en en de GMR van 
Stichting Meerwerf met ervoor een ontmoeting in klein comité van vertegenwoordigers van 
de MR-en om de samenwerking te verbeteren. 



6. Marieke, Fanneke, Manon en Ingeborg hebben op 18-11-2019 de MR Start cursus gevolgd en 
Marielle heeft de cursus MR Effectief gevolgd op 11-2-2020 via Vereniging Openbaar 
Onderwijs. 

7. De uitkomst van de enquête voor ouders m.b.t. het thuisonderwijs (vanwege het Corona-
virus) is besproken. 

8. De uitkomst van de vragenlijst sociale veiligheid van leerlingen is besproken. 
9. De MR heeft mee mogen denken over het thuisonderwijs gegeven door de Prinses 

Margrietschool toen de scholen dicht moesten vanwege de Corona-maatregelen. 
10. De MR heeft mee mogen denken over de op de Prinses Margrietschool genomen Corona-

maatregelen toen de scholen weer open mochten. 
11. Er is een bedankavond georganiseerd voor leden van de oudervereniging en 2 GMR-leden op 

11-6-2020. Helaas is die wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. Hiervoor in de 
plaats heeft de MR een bedankje gestuurd. Ook heeft de oudergeleding van de MR de 
leerkrachten en ouders in de MR een bedankje gestuurd voor hun inzet tijdens de bijzondere 
“Corona-tijd”.  

12. De schoolgids, groepsverdeling en jaarplanner voor het komende schooljaar zijn vastgesteld. 
13. De besteding van de werkdrukgelden is toegelicht. 
14. De overgang van verbonden schrift naar blokschrift is toegelicht. 
15. Het schrappen van de Cito-toetsen is toegelicht. 

Financiën: 

Er heeft op 5-11-2019 een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bestuurder Nils van Heijst en de 
MR-en. Marielle was hierbij aanwezig, namens de Prinses Margrietschool. De bestuurder heeft alle 
MR-en van Stichting Meerwerf gevraagd per 1-1-2020 de bankrekening van de MR op te heffen. De 
ter beschikking gestelde budgetten voor de MR zullen vanaf kalenderjaar 2019 overgemaakt worden 
naar de schoolrekening. De MR levert bij de schooldirectie de begroting in en aan het eind van het 
kalenderjaar ontvangt de directie een financiële verantwoording. In 2019/2020 is er geen begroting 
of financiële verantwoording opgesteld. 

Formatie groepsindeling 2019/2020 

13 groepen: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 3, 3/4, 4, 5, 5/6, 6, 7, 7/8, 8 

2 locaties: het Hoofdgebouw en De Stek 

Op 1 oktober 2019 bezoeken 305 leerlingen onze school. 

Directeur:   Jan van Zandwijk  
Intern begeleider: Marieke Renes  
Leerkrachten:  
Jolanda Bais, Ingeborg Piersma, Wilma Troost, Judith van der Linden, Ilona Hengefeld, Kirsten 
Angevare, Britt Zonneveld, Tamara Alkemade, Marianne Schellinger, Manon van den Berg, Jeannette 
van Bloemendal, Patrick Versteeg, Evitha van der Plas (plv. directeur), Carina Mink en Lars van Schaik.  
Onderwijsassistenten:  
Jennifer de Jongh, Sandra van Dijkum, Daphne Schrijver, Ricardo de Wit en Judith Boxhoorn 
Administrateur:  Feroz Bhaggoe 

 

 



 

 

Functioneren GMR 

De GMR denkt en beslist mee over schoolzaken (t.b.v. alle openbare scholen van de stichting 
Meerwerf) en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Er is 1 nieuwsbrief 
verschenen van de GMR. 

De samenstelling is als volgt:  

1. Denise van Bemmel - van Veen - voorzitter/personeelsgeleding - werkzaam op De Dijk. 
2. Anne van der Pol - personeelsgeleding - werkzaam op Villa Kakelbont  
3. Bartha Schuiling - penningmeester/personeelsgeleding - werkzaam op de Thorbecke 
4. Miranda van Dorland - Rommers - penningmeester/oudergeleding - ouder op De Dijk 
5. Nienke Lakeman - oudergeleding - ouder op de Prinses Margriet 
6. Leila van den Berg - oudergeleding - ouder op de Prinses Margriet  
7. Miranda Melis - oudergeleding - ouder op de Kluft 
8. Leonoor Kints – directiesecretaris 

De GMR heeft diverse commissies: 

1. Commissie financiën: Bartha Schuiling en Miranda van Dorland 
2. Commissie kwaliteit van onderwijs & ICT: Anne van de Pol 
3. Commissie P&O: Miranda Melis en Leila van den Berg 
4. Commissie communicatie & PR: Nienke Lakeman en Denise van Bemmel – van Veen 

Op 4-7-2020 is de gehele GMR afgetreden. 

 


