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Hier groeit talent in het licht van Gods liefde! 

 
Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) 2020 

 

Inleidend 

In het afgelopen jaar zijn er een aantal onderwerpen aan bod gekomen tijdens de MR vergaderingen, die instemming of 

advies vroegen vanuit de MR. Er zijn in verband met de uitbraak van Covid19 dit jaar wat minder vergaderingen geweest 

dan gebruikelijk. Toch hebben de meeste vergaderingen doorgang kunnen vinden via Teams. 

 

Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) 

Uit de RI&E blijkt dat de school in principe een veilig schoolgebouw heeft. Er is een plan van aanpak, waarin duidelijk 

wordt welke zaken hierbij voorrang moeten krijgen. Het meeste zal Jim oppakken. Er zijn een aantal posten die niet 

begroot zijn.  

 

Gezamenlijk overleg MR/GMR/IC 

In een gezamenlijke vergadering met de GMR en de IC zijn de diverse taken en werkzaamheden van deze werkgroepen 

uitgewisseld. Ook is het thema voor de aankomende ouderavond vastgelegd. Tijdens deze ouderavond is eerst aandacht 

geweest voor het thema social media. Vervolgens hebben de diverse werkgroepen de kans gekregen om hun 

werkzaamheden toe te lichten. 

 

Samenwerking SO/SBO/PO 

Vanuit de gemeente Veenendaal zal de komende jaren het verzoek komen om als school op het gebied van huisvesting, 

samen te werken met een andere school in Veenendaal. Om hier niet op te wachten, is besloten om uit te zoeken in 

hoeverre er samenwerking mogelijk is tussen de Plantage, de Windroos en de van Leersumschool. De totale MR heeft er 

mee ingestemd dat er een intentieverklaring mag komen, waarin staat dat de mogelijkheden tot eventuele samenwerking 

worden onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken wat daarbij de beste locatie zou zijn. De locatie van de Plantage aan de 

Zoete Inval zal door de gemeente niet meer geschikt worden gevonden als schoollocatie. 

 

Lockdown 

Tijdens de lockdown waarbij de school geheel of gedeeltelijk gesloten was zijn er een aantal online overlegmomenten 

geweest, waarbij we als MR advies hebben uitgebracht over hoe het onderwijs in deze bijzondere situatie het beste 

doorgang kon vinden. 
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Schoolondersteuningsplan (SOP) 

Het nieuwe schoolondersteuningsplan is ter informatie aan de MR gepresenteerd. Vragen zijn daarbij beantwoord en 

advies is gegeven. 

 

Medezeggenschapsstatuut Cordeo 

Vanuit Cordeo is de vraag gekomen of wij instemmen met het medezeggenschapsstatuut en deze zouden willen 

ondertekenen bij goedkeuring. Mirjam Slotman (secretaresse) en Marlies Wittekoek (voorzitter) hebben deze 

ondertekend namens de MR. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is aangepast en er is vanuit de MR (ouder- en personeelsgeleding) instemming verleend voor de nieuwe 

schoolgids.  

 

Evaluatie werkverdelingsplan 

Er is instemming gegeven vanuit de personeelsgeleding met de aanpassingen in het werkverdelingsplan. 

 

Vakantierooster 

De gehele MR heeft positief advies uitgebracht over het gemaakte vakantierooster. Dit kan wat de MR betreft op deze 

manier uitgevoerd worden.  

 

Formatieplan 

De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het formatieplan. De oudergeleding heeft positief advies 

gegeven.  

 

Namens de medezeggenschapsraad van de Plantage, 

Marlies Wittekoek 

(voorzitter) 


