
  Samen School Zijn   

  1 

Samenstelling van de MR  
Door een verdeling in de MR in een personeelsgeleding en 

een oudergeleding, vertegenwoordigen de MR leden een 

eigen achterban; de personeelsgeleding vertegenwoordigt de 

leerkrachten en de oudergeleding vertegenwoordigt de 

leerlingen en de ouders.  

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal 

leerlingen van de school. In de periode 2020 - 2021 betroffen 

dit in totaal 4 raadsleden. In het geval van de Pius X zijn dat 

op dit moment 4 raadsleden: 2 leerkrachten en 2 ouders.  

Oudergeleding: 

• Anna Bruins   (voorzitter) 

• Marloes ten Brinke  (penningmeester) 

Personeelsgeleding: 

• Lianne ter Haar (notulist) 

• Ellen Leferink  (secretaris) 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de 

Medezeggenschapsraad (MR) van 

R.K. Basisschool Pius X over de 

periode 2020 - 2021. 

Wat doet een MR ? 

De MR is een raad die mee praat 

om de school zo goed mogelijk te 

laten functioneren. De MR en de 

directie hebben een 

gemeenschappelijk belang, 

namelijk het waarborgen van een 

goede kwaliteit van het onderwijs 

in een effectieve en efficiënte 

schoolorganisatie.  

De taken van een MR bestaan uit 

het bespreken, beoordelen en 

uiteindelijk vaststellen van het 

beleid van de school. De MR geeft 

hierbij advies of instemming aan 

diverse beleidsvoornemens. We 

wegen af of het nieuwe beleid de 

belangen van de leerlingen, 

personeel, ouders en directie 

tegemoet komt. In voorkomende 

gevallen neemt de MR ook zelf 

initiatief om zaken te bespreken 

met de directie om tot 

verbeteringen en / of nieuw beleid 

te komen.  
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Tot slot  

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën 

kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, opmerkingen of 

bijzonderheden?  Neem dan contact met ons op. U kunt ons 

bereiken via: MR@piusx.eu. Natuurlijk kunt u ons ook 

aanspreken in en om de school.  

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk 

te blijven behartigen, zodat de Pius X een kwalitatief goede 

basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer - en 

werkklimaat. Graag willen wij u bedanken voor het in ons 

gestelde vertrouwen!   

Waar hebben wij ons het 
afgelopen jaar mee bezig 
gehouden ? 

Vergadering: 

De MR heeft afgelopen schooljaar      

6 keer vergaderd.                                        

Dit schooljaar hebben we ons vooral 

bezig gehouden met de algemene 

zaken. 

De volgende onderwerpen zijn 

behandeld en goedgekeurd: 

• Jaarbegroting  

• Schoolgids 

• Schoolbegroting 

• Vakantierooster 

• Samenstelling van de 
formatie 

• Heropening van de school 

• Protocol medisch handelen 

• Evaluatie thuisonderwijs 

• NPO gelden  

Corona:                                                    
In december sloten opnieuw alle 

scholen hun deuren vanwege het 

coronavirus. De MR heeft ook toen 

de vergaderingen online doorgezet. 

Tijdens deze periode zijn we door de 

directie op de hoogte gehouden van 

de actuele ontwikkelingen.               

De MR heeft meegedacht over de 

manier waarop we onze school na de 

lockdown weer op een veilige manier 

konden openen.                                     

Tijdens de laatste online vergadering 

hebben we positief terug kunnen 

kijken op de periode van 

thuisonderwijs.  

 

 


