
MR jaarverslag 2021-2022 
 
Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van SBO Het Spectrum. Dit jaarverslag is 
bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022. 
  
Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team 
gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij 
basisschool Het Spectrum en zijn van beide vestigingen afkomstig. Vanuit deze betrokkenheid 
denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een 
plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad 
spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. 
  
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Dat waren afgelopen jaar: 
  

    Vestiging: 

Personeelsgeleding: Melvin Witteveen IJburg 

  Marja Cranendonck James Watt 

  Anke Telkamp James Watt 

Oudergeleding: Bruno Verschure James Watt 

  Hanneke Ederveen IJburg 

  Tessa Semeins James Watt 

  
Vertegenwoordiging in de GMR: Nicky de Veth (orthopedagoge James Watt) 
  
Werkwijze 
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is 
een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 
zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan 
bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en 
de schoolgids. 
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de 
onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) worden behandeld, 
komen ter sprake in de MR-vergaderingen. 
  
Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2021-2022 is er zeven keer vergaderd door de MR. Hierbij is onze directeur Edith du 
Fijan aangesloten wanneer dit nodig was. De vergaderingen hebben voornamelijk via Teams 
plaatsgevonden. De laatste vergadering hebben wij live gedaan om het jaar af te sluiten. 
  
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens afgelopen MR-jaar: 

-          Ouderparticipatie 
-          COVID 
-          NPO gelden 
-          Zichtbaarheid MR 
-          Gebruik Social Schools 

  
Speerpunten voor het schooljaar 2022-2023: 



Als MR hebben wij besloten dat het belangrijkste speerpunt om mee te nemen naar komend 
schooljaar de ouderparticipatie is. 
  
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op 
de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt onze gegevens vinden op de 
website onder het kopje MR. 
  
Amsterdam, oktober 2022 
  
Namens de MR van SBO Het Spectrum, Anke Telkamp 
 


