
Jaarverslag (P)MR 2020/2021 

Leden: 

- Piet Omvlee, personeelsgeleding, voorzitter 

- Bert Bult, personeelsgeleding, secretaris 

- Inaki Zubeldia, personeelsgeleding, vicevoorzitter 

- Fenna de Groot, personeelsgeleding  

- Gerald Jonker, oudergeleding 

- Riemke van der Meer, oudergeleding 

- Lars Traas, leerlinggeleding 

- Myrte Wiekel, leerlinggeleding 

 

In september 2021 ben ik aangetreden als secretaris van de (P)MR van het Montessori Lyceum 

Groningen. Via de geëigende kanalen was het lastig collega’s te enthousiasmeren voor lidmaatschap 

van de MR, maar na (persoonlijke) interventie van Piet Omvlee hebben Fenna en ik ons opgeworpen 

de vrijgevallen plaatsen in te nemen. 

Het schooljaar 2020-2021 heeft vrijwel het gehele jaar in het teken gestaan van de pandemie COVID-

19. Voor de werkzaamheden van de (P)MR geldt dit evenzeer. Dit betekent dat we veel ad hoc 

hebben moeten vergaderen om maatregelen van de overheid , vervat in beleid voor de school, te 

beoordelen en  in te stemmen. 

Voor komend schooljaar hopen we allemaal dat de rust wat gaat wederkeren, zodat we onze 

werkzaamheden (weer) kunnen gaan richten op de reguliere lopende zaken van de school. 

Dit zullen we gaan doen met een gewijzigde (P)MR, aangezien de zittingstermijn van Inaki afliep, en 

Lars zijn diploma heeft gehaald (cum laude, hulde daarvoor!). 

In schooljaar 2021-2022 zal de vrijkomende plaats van Inaki worden ingenomen door Yolanda Haan. 

De taak van vicevoorzitter zal worden vervuld door Fenna. 

Er hebben zich twee leerlingen aangemeld voor lidmaatschap van de MR, wie van deze daadwerkelijk 

plaats zal nemen in de MR is bij het schrijven hiervan nog niet bekend. 

Wegens de pandemie zal (nog steeds) fatsoenlijk afscheid moeten worden genomen van de 

vertrekkende leden van 2020 en van 2021. Dit zijn Gerda Oedzes, Jos Smit, Inaki Zubeldia en lars 

Traas. 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft de (P)MR o.a. de volgende zaken ter instemming/ ter 

advisering behandeld. 

• per 19 oktober één jaarlaag per dag thuis te laten werken, wegens te grote drukte in het 

gebouw (in verband met COVID-19) 

• november 2020: lessentabel 20-21 vastgesteld, wel te laat in behandeling genomen 

• ingestemd met gewijzigde profielkeuzekaart 20/21 

• ingestemd met gewijzigde planning van toetsweken  

• ingestemd met voorstel examenleerlingen wel fysiek les  

• februari 2021: ingestemd met plan halve klas les te geven (ingestemd door DB, namens 

gehele MR) 

• maart 2021: ingestemd met het verzuimprotocol 



• maart 2021: per mail is ingestemd met verruiming herkansingsregeling voor 

examenkandidaten 

• april 2021: PMR heeft ingestemd met het taakbeleid geldend vanaf schooljaar 21/22 en 

wordt ter stemming voorgelegd aan het personeel. Ook heeft de PMR ingestemd met het 

formatieplan 21/22  

• juni 2021: ingestemd met schoolbenodigdheden, schoolgids (aanvulling COVID-19) en 

ouderbijdrage 21/22 

Voorts wordt er (ter instemming) gewerkt aan: 

• Schoolplan 2022/2025 

• Plan besteding NPO-gelden 

• Toetsbeleid 

• Besteding convenantgelden 

24 augustus 2021 

 

Bert Bult, namens de MR van het MLG 


