
                                                                                                               
 
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2019-2020 
 
Hieronder volgt een kort jaarverslag van de medezeggenschapsraad van obs ’t 
Hunnighouwersgat over het schooljaar 2019-2020.  
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn er in de leerkrachtgeleding, wegens ziekte, wisselingen 
geweest in de samenstelling van de MR van ’t Hunnighouwersgat. Namens de oudergeleding 
zitten Gossen Luidenga en Wietse Dahmes (voorzitter) in de MR, van de schoolgeleding 
heeft Grietje Mink de taak overgenomen van Anita van Rees. Voor Gert Jan Bijlsma wordt 
vanaf maart 2020 naar vervanging gezocht. 
In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is Anita van Rees vervangen door 
Corien Bijlsma, zij zit hier namens het team. Esther Ronner heeft plaatsgenomen namens de 
oudergeleding in de GMR. 
  
Afgelopen jaar hebben er 4 vergaderingen plaats gevonden ( september, november, daarna 
telefonisch via whatsapp videobellen en juni) 
 
Dit schooljaar was een bijzonder jaar. Door al de perikelen rondom Covid-19 zijn we bijna 
vergeten wat er nog meer gebeurde. Het jaar begon in augustus ’19 met de uitkomsten van 
een door de gemeente geïnitieerd rapport betreffende toekomstbestendig onderwijs op 
Terschelling. De voor ons meest voor de hand liggende uitkomst van het rapport zal niet op 
korte termijn plaats gaan vinden namelijk: van 5 basisscholen terug naar 3 basisscholen, 
onder 1 overkoepelend nieuw op te zetten bestuur. Een advies vanuit de 
onderzoekscommissie is om over de uitkomst verder te praten en de toekomst zal moeten 
uitwijzen in hoeverre dit proces zich ontwikkelt. Het is rustig op het vlak van deze 
ontwikkelingen. Op de achtergrond blijven de besturen van de scholen hierover in gesprek.  
 
In de bijeenkomsten van de MR zijn de jaarlijks terugkomende zaken uit het werkplan 

besproken zoals: 

- Het schooljaarplan 

- Schoolgids 

- Schoolbegroting 

- De jaarkalender 

- Het formatieplan 

- Het School ondersteuningsplan 

- RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) 
- Jaarplan van het bestuur,  
- Sociaal jaarverslag bestuur 
- Integraal personeelsbeleidsplan bestuur 

 



Dit werkplan is een leidraad voor de MR, om overzicht te houden op de werkzaamheden en 

activiteiten. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de schoolwebsite 

www.hunnighouwersgat.nl  

 

Een van de belangrijke zaken die nog van het vorige jaar liep was de 

verkeerssituatie/verkeersveiligheid rondom de school. Het gemaakte plan is door de 

gemeente voorlopig ‘on hold’ gezet vanwege beschikbare budgetten. Er is wel aangegeven 

dat de gemeente nog dit jaar extra straatlantaarns gaat plaatsen vanaf de parkeerplaats bij 

de bushalte tot aan de school om de veiligheid rondom de school te vergroten. Verder zullen 

bomen en struiken goed gesnoeid worden en zal er een stuk groen bestraat worden zodat er 

een voetpad ontstaat. 

 

We kregen in maart te maken met Covid-19. De school werkte volgens het protocol voor het 
basisonderwijs, waarin de richtlijnen en adviezen stonden hoe het onderwijs in te richten.  
Aan het einde van het schooljaar mochten de kinderen weer naar school, na een periode 
thuisonderwijs gehad te hebben. Wij, als MR, hebben positieve reacties gekregen over de 
manier waarop onze school dit thuisonderwijs vormgaf. Alhoewel iedereen, zowel 
ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen blij waren in mei weer naar school te kunnen. 
 
Aan het eind van dit schooljaar liep de zittingstermijn van de twee ouders uit de 
oudergeleding af. Beiden hebben aangegeven de MR te willen verlaten als er andere ouders 
belangstelling zouden hebben. En dat is het geval. Doortje Swart - Roell (moeder van Clinten 
uit groep 3 en Miloes uit groep 1) en Cornee Delhez  (vader van Kai uit groep 1) hebben zich 
aangemeld. Wij wensen ze een fijne tijd toe en zijn blij met hun komst. 
 
MR 2020-2021  
Personeelsgeleding  Corien Bijlsma en Grietje Mink 
Oudergeleding Doortje Swart - Roell en Cornee Delhez 
 
Zijn er naar aanleiding van dit verslag vragen of onduidelijkheden dan kunt u dit doorgeven 
aan één van de leden van de MR. Wij willen u laten weten dat de MR vergaderingen 
openbaar zijn. U bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen. We vergaderen 
momenteel digitaal. 
Woensdag 25 november is de eerste vergadering van dit jaar. 
 
Vriendelijke groet, 
 
MR obs ‘t Hunnighouwersgat 
 

Oudergeleding MR 

Wietse Dahmes 

Gossen Luidenga 

 

Leerkrachtgeleding MR 

Grietje Mink 

 

http://www.hunnighouwersgat.nl/


 


