
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad  
O.b.s. De Waterlelie 2022 

 
 
Beste ouders, verzorgers en personeelsleden, 
 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de samenstelling en werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad (MR) van O.b.s. De Waterlelie in 2022. Wij hebben net als vorig jaar gekozen 
voor een beknopte samenvatting, aangezien alle werkzaamheden meer uitgebreid zijn terug te lezen 
in de notulen van onze gehouden vergaderingen, welke op de website van de school staan geplaatst 
(zie hiervoor de volgende link: https://www.obsdewaterlelie.nl/onze-
school/medenzeggenschapsraad/). 
 
 
Samenstelling: 
 
Ouders:  René Sweertman (voorzitter) 
   Michiel Boddeus (penningmeester/notulist) 
   Ferdi Doddema (lid) 
   Ingrid Frikken (vanuit de OR) 
 
Personeel:  Marlou Schoffelen (secretaris) 
   Jeroen Weeke (vice voorzitter) 
   Yvonne Meijer 
 
 
In 2022 is Bianca Horlings afgetreden als lid. Marlou Schoffelen is haar vervanger. 
 
Opleidingen: 
In 2022 is door 1 lid van de MR een opleidingen gevolgd. Voor 2023 is ook budget gereserveerd in de 
begroting om de kennis op peil te houden en daar waar nodig te zorgen voor verdieping.  
 
Werkzaamheden: 
De MR heeft in 2022 vier keer vergaderd. Per vergadering heeft tevens overleg plaatsgevonden met 
het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door de schoolleiding. De volgende onderwerpen zijn daarbij 
o.a. behandeld (zowel voor instemming en advies als wel puur ter informatie): 

 Inhoud schoolgids 
 Inhoud schooljaarplan (SJP)  
 Het schooljaarverslag  
 Het formatieplan 
 De schoolbegroting 
 Het schoolplan 
 De tussen- en eindevaluaties SJP 
 Regels op gebeid van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (RI&E) 

 
Tevens zijn terugkerende agendapunten, zoals de bezetting, mededelingen vanuit het college van 
bestuur en punten doorgegeven vanuit de ouders besproken in de vergaderingen.  
 
Voor 2023 staan 5 vergaderingen op de planning, waarin op hoofdlijnen hetzelfde besproken zal 
worden als in 2022. Mocht er uiteraard aanleiding zijn om andere onderwerpen te behandelen, dan 
pakken wij dat op.  



 

 

Hiervoor willen wij ook een beroep op u doen. Meldt u zich vooral bij de MR of woon gerust onze 
openbare vergaderingen bij (zie de website voor de actuele vergaderdata) als u graag een 
onderwerp behandeld wilt hebben of gewoon graag meer wilt weten over de werking van de MR. De 
MR is er tenslotte voor u! 
 
 
René Sweertman, voorzitter       
renesweertman@hotmail.com       
 
 
 
 
 
 


