
MR Jaarverslag schooljaar 2019/ 2020 

Op maandag 9 september was de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Deze viel samen 

met de informatieavond in de kleutergroepen. We hebben in alle klassen iets mogen vertellen over 

de MR. Goed om daar onze collega's uit de Ouderraad ook te zien, laten we hen vooral ondersteunen 

bij alle activiteiten. De MR heeft vanuit de personeelsgeleding een nieuw lid, juf Marije. Voor haar 

een welkom, fijn dat het team wederom zo goed vertegenwoordigd wordt. Ter vergadering hebben 

we het vastgestelde meerjarig schoolplan behandeld, met daaruit voortvloeiend het plan voor 

komend schooljaar. We hebben terug gekeken met het jaarverslag en vooruit gekeken met de 

planning. Vanuit de MR, samen met een ouder, komt het initiatief voor nieuwe externe PR 

activiteiten voor de school: zodat we de mogelijke groei van leerlingen meer positief kunnen 

beïnvloeden. Uiteraard hebben we ouders opgeroepen zich bij interesse aan te melden. 

In oktober de tweede MR vergadering van het jaar, met voldoende onderwerpen op de agenda. Een 
greep uit wat er besproken is: 

• Uit de taakgroepen het nieuws dat de nieuwe I-pads worden uitgerold in de 2 weken na de 
herfstvakantie. Diverse groepen leerlingen kijken hier reikhalzend naar uit.  

• De goed bezochte open dag levert diverse aanmeldingen op, maar er is nog voldoende 
ruimte voor meer aanmeldingen. 

• Overgebleven MR gelden worden besteed aan verbeteringen op het schoolplein. 
• Protocol Echtscheiding verder aangescherpt. 
• Formatie- en taakbeleid (ter inzage en vaststelling). 
• Initiatieven rond PR beleid besproken. 
• Veiligheid rond de school (i.v.m. fout parkeren) 

Begin december, ingeklemd tussen sinterklaas en de kerstviering, wederom een vergadering. De 
onderwerpen die ter tafel kwamen waren onder andere de voortgang van de taakgroepen, de 
concept begroting, de voortgang van de inrichting van het schoolplein (inclusief het 
‘watermanagement’) en de ontwikkelingen binnen het team. 

In de eerste helft van 2020 zijn er relatief veel (online) MR vergaderingen geweest. De maatregelen 
rondom COVID 19 waren hier natuurlijk de oorzaak van. Soms viel een hierover te nemen besluit 
samen met een al geplande vergadering, een aantal keer hebben we een vergadering ingelast, 
uiteraard online. We kijken als MR terug met een positief gevoel over de samenwerking en het elkaar 
informeren en nemen de ervaren leerpunten mee. 

In de vergadering van dinsdag 9 juni troffen we elkaar eindelijk weer op school, op gepaste afstand. 
Inhoudelijk hebben we onderwerpen behandeld als: korte terugblik op aangepast onderwijs, de 
stand van zaken in het team, de ontwikkelingen uit de taakgroepen, de formatie, de jaarplanning 
voor de MR voor volgend schooljaar en de ontwikkelingen en communicatie rond het aangepaste 
groep 8 kamp. 

Het is fijn dat de MR bij alle besluiten betrokken is geweest en daardoor een constructieve bijdrage 
heeft kunnen leveren.  

Enkele bespreekpunten willen we echt even uitlichten: 

• Niet parkeren voor de school: nu alle kinderen weer hele dagen naar school gaan is het druk 
rond school. Bovendien geven vele kinderen (en ouders) gehoor aan de oproep om niet met 
de auto naar school te komen. Dat betekent dat het fiets- en loopverkeer rond de school ook 
is toegenomen. Het niet parkeren voor de school aan de Burglaan is daarom nóg meer van 
belang, los van het feit dat het gewoon niet mag; 



• Ouderbijdrage: op korte termijn stuurt de ouderraad nogmaals een herinnering aan die 
ouders die de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet hebben betaald; 

• Nieuw lid oudergeleding MR: na de oproep in april voor de vacante positie in de 
oudergeleding van de MR heeft zich uiteindelijk 1 kandidaat gemeld. Verkiezingen zijn 
daarom niet nodig geweest. Vanaf 1 augustus 2020 zal Bas (vader van Fenne uit groep 4 en 
Thijs uit groep 1) toetreden tot de MR. Bas is als betrokken toehoorder al langer aan de MR 
verbonden en stapt dus met enige ervaring in. Welkom! 

Via deze weg willen wij ook het team complimenteren over de wijze hoe er is omgegaan met 
bijzondere gebeurtenissen in een vreemde periode voor alle betrokkenen. Denk hierbij aan het kamp 
voor groep 8 wat toch op een aangepaste wijze doorgang kon vinden. Ook heeft de MR 
geconstateerd dat het team hechter is geworden in de periode van thuisonderwijs.  

 


