
Jaarverslag 2020-2021 

Jaarverslag M.R schooljaar 2020-2021 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad ( M.R) van de Zevenster. 
Het verslag is een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van het schooljaar 2020-2021 
In dit schooljaar heeft de M.R 4x vergaderd. 
 
De  M.R bestond tot juni 2020 uit de volgende leden: 
Mirjam Schnieders ( teamlid v.s.o) voorzitter 
Annelies Sandstra   ( teamlid s.o) 
Janet Schonewille   ( teamlid v.s.o) 
Henry van Essen      ( ouder) 
Marcel Sieperda      ( ouder) 
Ranchi Muller          ( ouder) 
Vanuit de directie is Vincent van Dam aanwezig. Indien wenselijk de gehele vergadering en anders is 
hij gedeeltelijk aanwezig tijdens de vergadering. 
Marcel Sieperda ,Ranchi Muller en Henri van Essen ( oudergeleding) zijn halverwege het schooljaar 
afgetreden. Annelies Sandstra is als teamlid afgetreden. 
 
De M.R bestaat uit de volgende leden: 
Mirjam Schnieders ( teamlid v.s.o) voorzitter 
Janet Schonewille ( teamlid v.s.o)  
Jose van Brussel ( teamlid s.o) 
Brenda Gorselink ( ouder) 
Sylvia van Veen    ( ouder) 
Angela Cop            ( ouder) 
 
De M.R van de Zevenster is een gelijkwaardige en kritische partner van de directie, met als doel de 
belangen van de leerlingen, ouders / verzorgers en personeel op betrokken en kundige wijze te 
behartigen. 
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht, 
initiatiefrecht en recht op overleg.  
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat beschreven bij welke besluiten 
het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt. Meer informatie hierover kunt u vinden 
op www.infowms.nl. 
 
De M.R communiceert en handelt vanuit wederzijds respect. 
De M.R communiceert en handelt transparant met de achterban. 
 
De M.R is goed voorbereid, goed ingelezen en stelt zich pro-actief op. De M.R is zich bewust van haar 
wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
In dit schooljaar hebben de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: 

Leerlingenaantal:  

Per 1 oktober 2020 hebben we totaal 110 leerlingen op school. 

Dat is een lichte groei t.a.v het jaar ervoor. Toen waren het er 107. 

 

Schoolgids: 

http://www.infowms.nl/


De Zevenster heeft een schoolgids. In deze schoolgids staat informatie voor ouder/verzorgers over 

het komend schooljaar. De schoolgids is te vinden op de website van de Zevenster. 

Het is een nieuw concept, de schoolgids is nu binnen alle scholen van de Stichting School gelijk wat 

betreft de lay-out en indeling en inhoud.  

Het bestuur en de M.R hebben de schoolgids voor het komende jaar goed gekeurd. 

 

Schoolbegroting:  

In de schoolbegroting staat het overzicht van de financiën op schoolniveau met betrekking tot de 

formatie en materiële instandhouding, waaronder werkgroepen, kookgeld en groepsgeld etc. 

De M.R heeft hierover vragen gesteld aan directie en hiermee ingestemd. 

 

Corona: 

 

Ook dit jaar hebben we nog te maken met corona. Tijdens de sluiting wordt er thuisonderwijs 

verzorgd door groepsleiding van de klassen in het s.o en v.s.o. 

 

Werkverdelingsplan: 

 

De M.R heeft haar instemming verleend aan het werkverdelingsplan voor 2021-2022 

De PMR toetst of de procedure tot het vaststellen van het plan goed is doorlopen en of het plan 

draagvlak geniet binnen het team.  

Er is verzocht om de werkdrukgelden te besteden aan extra ondersteuning binnen het vso en 

daarnaast een tijdelijke uitbreiding van uren van de orthopedagoog. 

Er is door de PMR mee ingestemd dat we voor een gedragsdeskundige 0,2 fte inzetten en voor een 

onderwijsassistent 0,6 fte. 

Directeur: 

 

In juni 2020  is de heer Vincent van Dam aangesteld als de ad interimdirecteur voor de Zevenster. 

Zijn aanstelling is verlengd tot juli 2021. De P.M.R heeft hierin positief geadviseerd inzake de 

verlenging van de aanstelling.   

De PMR heeft zijn achterban geraadpleegd bij het opstellen van een profielschets voor een nieuwe 

directeur. 

De PMR en het kernteam zijn nauw betrokken geweest bij het maken van de profielschets van de 

directeur. Het onderwijsbureau is gaan werven en heeft een voorselectie gedaan. 

Daar opvolgend zijn de sollicitatiegesprekken geweest. De PMR heeft zitting gehad in de 

sollicitatiecommissie. 

Yvonne Peters zal als nieuwe directeur van de Zevenster aan het werk gaan. 

 

Sollicitatiecommissie: 

 

De M.R heeft aangegeven bij directie dat het wenselijk is dat een lid van de M.R deel uitmaakt van de 

sollicitatiecommissie. 

 



Kascontrole: 

 

Er is kascontrole geweest op geweest op het financieel jaarverslag van de O.R wat door Claudia 

Wentink is opgemaakt. De kascommissie heeft het gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Het financieel jaarverslag is opgestuurd naar het bestuur van Stichting School. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Schnieders (voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


