
Jaarverslag 2019-2020 

  

Medezeggenschapsraad SBO De Diamant  

Algemeen: Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht 

een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De wet regelt dat de MR meedenkt met de directie 

over beleidszaken, de genomen besluiten toetst en een bijdrage levert aan het welzijn van de 

leerlingen en het team. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de 

taken van de MR. Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en personeel formeel geregeld 

en kunnen zij invloed uitoefenen op beslissingen die de school en leerlingen aangaan. De MR denkt 

mee en heeft in sommige zaken instemmingsrecht of adviesrecht. De MR is de officiële 

gesprekspartner van de directie.   

Samenstelling van de MR: De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de 

personeelsgeleding. Drie ouders en drie teamleden participeren in de MR. Zij worden aangesteld 

voor een periode van drie jaar.  Leden MR schooljaar 2019/2020 

Anja Meijer   voorzitter, team, aftredend 
Hannie Witvliet  secretaris 
Ylette Wesstein              team 
Patrick van Eijsden   ouder 
Mieke van Kester  ouder 
Vivian van Rossum ouder 
  

De directeur, Gé Biezeno, trad op als adviserend lid.  

Vergaderingen: Dit schooljaar vergaderde de MR acht keer. Tijdens de vergaderingen kwamen de 

verschillende advies- en instemmingsaanvragen aan bod, naast andere onderwerpen die door de 

ouders, het team of de directeur werden ingebracht. Vanaf maart was er vooral aandacht voor de 

coronamaatregelen. 

Afvaardiging Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 
Anja Meijer is de vaste afgevaardigden in de GMR. Mondeling en via de notulen zijn de overige leden 
van de MR geïnformeerd over zaken welke in de GMR spelen. Zij is dit jaar aftredend 
 
 
Instemming en adviezen MR . 
Dit schooljaar stemde de MR onder andere met de volgende zaken in of bracht een positief advies uit 
over:  

- Ontwikkeling SBO 

- Schooljaarverslag 

- Schoolformatieplan 

- Huisvesting 

- Nascholingsplan 

- Inzet expertise 

- Coronamaatregelen 

 

 



 

Formatie: Het gehele schooljaar is de MR op de hoogte gehouden van personele wijzigingen binnen 

het team. In de laatste vergadering van de MR kwam de formatie 2019-2020 aan de orde.   

Schooljaar 2019-2020: Door actief en positief kritisch mee te denken over allerlei onderwerpen die 

met de school en het onderwijs te maken hebben, hoopt de MR ook in schooljaar 2019-2020 een 

bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op SBO de Diamant en het welzijn van 

de kinderen. Samen met de directie streeft de MR ernaar dat de school van uw en onze kinderen er 

nog beter voor komt te staan. Daarvoor ontvangen wij graag uw input! Mocht u vragen hebben over 

dit jaarverslag of wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de 

MR-leden. Ons e-mailadres is: MR@diamant.pcpow.nl  

Namens de Medezeggenschapsraad van SBO de Diamant 

Hannie Witvliet 

Secretaris 

 


