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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS Prinseschool te 
Enschede. In dit verslag beschrijft de MR waar zij zich in dit schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag 
heeft tot doel de achterban (ouders en personeel) te informeren en verantwoording af te leggen over de 
activiteiten van het medezeggenschapsorgaan. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van OBS de Prinseschool vertegenwoordigt het personeel en de ouders van de verschillende locaties 
(Daalweg, Prinsestraat en Staringstraat) en behartigt hun belangen. Tevens is er een directe link met de MR 
van de IST (primary school). 
 
Samen met het Managementteam (MT) draagt de MR de zorg voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de 
Prinseschool. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR het MT en/of de 
schoolleiding adviseert dan wel instemming verleent aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden 
woont de directeur van de school regelmatig de MR-vergaderingen bij. Ter voorbereiding op de MR-
vergadering vindt een vooroverleg plaats tussen vertegenwoordigers van de MR en de directie.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
OBS Prinseschool maakt samen met 31 andere basisscholen onderdeel uit van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Consent. Elk van deze scholen heeft een eigen MR. De stichtingsstructuur houdt in dat een aantal 
onderwerpen bij het bestuur van de stichting is belegd; de zogenaamde bovenschoolse zaken. Dat doet 
echter niets af aan de rechten van ouders en personeel om daar instemming of advies over te geven en dus 
is er ook op het niveau van Consent een MR ingericht. Deze zogenaamde GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de oudergeleding als de 
personeelsgeleding van medezeggenschapsraden van de 32 scholen. 
 
Samenstelling MR  
De MR van de OBS Prinseschool bestond dit schooljaar uit 12 personen: per locatie 2 vertegenwoordigers 
namens de oudergeleding en 2 vertegenwoordigers namens de personeelsgeleding. 
 
Personeelsgeleding: 
Tess van Benthem (Daalweg)  Lid 
Fatma Vaartjes (Daalweg)  Lid / GMR lid 
Marieke Fraterman (Prinsestraat) Penningmeester 
Kirsten Seiger (Prinsestraat)  Lid 
Eva Versluis (Staringstraat)  Lid 
Nienke Wennink (Staringstraat)  Lid 
 
Oudergeleding:   
Bianca Martin (Daalweg)  Lid / GMR lid 
Petra Juffer (Daalweg)   Lid 
Stephanie Metz (Prinsestraat)  Voorzitter 
Leon Nauta (Prinsestraat)  Lid 
Judith Vennegoor (Staringstraat) Secretaris 
Marie-Jose Brinkerink (Staringstraat) Lid 
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Tijdens het schooljaar hebben Esther Speijer, Ahnia Raiss, Maya van den Berg en Joris van Kamperdijk 
afscheid genomen van de MR. Zij zijn opgevolgd door Tess van Benthem (Daalweg), Petra Juffer (Daalweg), 
Kirsten Seiger (Prinsestraat) en Marie-Jose Brinkerink (Staringstraat). 
Tess van Bethem is tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Jorieke Schuttevaar. 
 
Vergaderingen 
Gedurende het schooljaar is de MR zeven keer bijeengekomen. Naast de reguliere vergaderingen (vijf per 
jaar) zijn er twee vergaderingen extra ingegelast om Corona-gerelateerde ontwikkelingen te bespreken. Van 
iedere vergadering is een agenda en een verslag opgesteld. Alle verslagen zijn vastgesteld. 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en elke ouder of leerkracht is welkom om de vergadering als 
toehoorder bij te wonen. 
 
Besproken onderwerpen schooljaar 2020-2021 
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest in één of meerdere reguliere vergaderingen: 

• Corona crisisteam 
Er is wekelijks op woensdag overleg door het crisisteam met daaropvolgend iedere donderdag 
communicatie richting de ouders. Vanuit de MR zijn een PMR-lid en een OMR-lid aangehaakt bij het 
crisisteam. Er is gedurende het jaar meegdacht over verschillende Corona-gerelateerde 
onderwerpen, zoals onderwijs op afstand, online les, een aangepast lesrooster, verschillende 
ophaalmomenten, schoonmaken in de klas, ouders wel/niet in school. 

• Communicatie met achterban 
De MR pagina van de Prinseschool website is geactualiseerd.  

• Binnenklimaat 
Vanuit Consent wordt op alle scholen temperatuur en koolstofwaarden gemeten. Na de analyse 
wordt (op Consent niveau) besloten hoe verder. 

• Goede Ideeën Fonds 
Om plannen te realiseren die niet of niet volledig uit de begroting bekostigd kunnen worden is er ook 
dit schooljaar het Goede Ideeën Fonds ingezet. Op alle drie locaties is een cheque t.w.v. €500,- 
uitgereikt aan de Kinderraad. 

• NPO gelden 
Er is ingestemd met het NPO plan Prinseschool schooljaar 2021-2022. 

• Formatie 2021-2022 
De formatie voor het schooljaar 2021-2022 is door de personeelsgeleding van de MR goedgekeurd. 

• Traktaties op school 
Voorstel gedaan richting MT om vanuit school een mail richting ouders te sturen met daarin 
richtlijnen en voorbeelden van gezondere traktaties. 

• Groene schoolpleinen 
Ouders en leerkrachten in de MR vanuit de Prinsestraat zijn aangehaakt bij de werkgroep om 
hiermee aan de slag te gaan. 

• Wetswijziging m.b.t. vrijwillige ouderbijdrage 
Voorstel gedaan om om een meer transparante manier van communiceren te kiezen (waar wordt het 
geldt voor gebruikt, waarom is het nodig). Daarbij ouders ook de mogelijkheid geven om eventueel 
minder bij te dragen als het reguliere bedrag financieel niet haalbaar is (wat kan iemand missen?).  
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• Het behoud van de huidige schooltijden aan de Prinsestraat. 
In verband met verkeersdrukte zijn de schooltijden aan de Prinsestraat tijdens de coronaperiode 
aangepast. De MR heeft ingestemd om deze tijden te behouden voor komend schooljaar.  
 

Plannen en speerpunten schooljaar 2021-2022 
In het schooljaar is een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Ook in het volgende schooljaar wil 
de MR zich blijven richten op zaken die belangrijk zijn voor de kinderen, ouders en de school.  
 
De MR streeft in het schooljaar 2021-2022 naar: 

- Verbeteren contact met de “achterban” (zowel ouders als leerkrachten) 
- Oppakken van onderwerpen die in verband met Corona afgelopen jaar in meer of mindere mate zijn 

blijven liggen, zoals het optimaliseren van het Hitteprotocol en Tropenrooster en het verbeteren 
binnenklimaat schoolgebouwen  

- Wederom positief en kritisch meedenken met het beleid van de Prinseschool 
 
De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn: 

- Maandag 13 september 2021 
- Maandag 13 december 2021 
- Maandag 7 februari 2022 
- Dinsdag 19 april 2022 
- Maandag 20 juni 2022 

 
Enschede, september 2021 
 
Namens MR Prinseschool: 
Stephanie Metz, voorzitter 
Judith Vennegoor, secretaris 
Marieke Fraterman, penningmeester 
 
 
--- 


