
Jaarverslag MR schooljaar 2019 – 2020. 

In dit jaarverslag is een korte samenvatting van de zaken waar de MR zich het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

 

September 2019 

De plannen voor het herinrichten van het schoolplein wordt steeds duidelijker, meer groen en 

gebruik maken van natuurlijke materialen. Er wordt gestart met schoolfruit, past goed in de 

visie van een gezonde school. De speerpunten voor het komende schooljaar worden benoemt, 

het optimaliseren van de zorg rondom de kinderen. Er zullen flitsbezoeken gebracht worden 

bij de leerkrachten door de directeur en de intern begeleider. 

 

Januari 2020 

Voor het komende schooljaar is het de bedoeling om de ouderbijdrage en het geld voor het 

schoolreisje in een keer te innen van ouders. Dit zal op een bedrag van 55 euro per kind uit 

komen. In de mei vakantie zal het schoolplein worden aangepast. Ook de subsidie voor het 

groene schoolplein is binnen. Er zal een externe audit op alle scholen van de stichting 

plaatsvinden, deze zal als een nulmeting dienen. Met als doel om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. Er zal een 4de kleutergroep gestart worden per eind maart, althans dat 

was de planning. 

 

Maart 2020  

Begin maart heeft de MR nog een reguliere  MR vergadering, niet wetende dat 2 weken later  

het leven van velen volledig op zijn kop ging staan. Het coronavirus was al wel in Nederland, 

maar beïnvloede nog niet ons dagelijks leven.  

De schoolanalyse van de midden toetsen hebben we besproken, er is een stijgende lijn te zien. 

Spelling is een punt van aandacht voor de gehele school. Voor de komende jaren is het de 

bedoeling om meer met de MR jaarplanning te gaan werken. Er is een ouderavond 

georganiseerd voor ouders die belangstelling hebben om zitting te gaan nemen in de MR.       

Drietal ouders die zitting hebben in de MR zijn aftredend en moeten vervangen gaan worden. 



Er zijn 4 belangstellende op de ouderavond geweest. De MR verkiezingen zullen in mei/juni 

worden gehouden. 

 

April 2020 

In verband met het corona virus en de geldende maatregelen hebben we als MR onze eerste 

online vergadering. Er is aandacht voor het aangepaste onderwijs sinds maandag 16 maart. De 

school is open voor ouders die werkzaam zijn in de vitale functies. Hier wordt door 

verschillende kinderen gebruik van gemaakt. Er is door de leerkrachten hard gewerkt om de 

onlinelessen goed te laten verlopen. De kinderen die wat actiever betrokken moeten worden 

bij school zijn goed in het zicht van de leerkrachten. Voor groep 8 zal het einde van het 

schooljaar er heel anders uit gaan zien, geen eindtoets en misschien ook geen kamp en 

musical. In de formatie zal het komende schooljaar wat geschoven gaan worden. Inmiddels 

lopen er al gesprekken voor nieuwe leerkrachten. Door de corona maatregelen en het niet 

meer naar school gaan zijn de MR verkiezingen wat verlaat, maar deze worden binnenkort 

gehouden. De aanwezige ouders op de ouderavond worden benadert om zich verkiesbaar te 

stellen. 

Eind april heeft de MR wederom een online meeting om met elkaar het protocol af te 

stemmen dat de kinderen weer naar school mogen in ½ groepen na de meivakantie. 

 

Juni 2020 

Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer volledig naar school, het aangepaste protocol wordt 

doorgenomen met de MR. De aanvang – en eindtijden voor de onderbouw en bovenbouw 

zullen nog verschillend zijn. Dit vermindert behoorlijk wat drukte bij het brengen en halen 

van de kinderen. De ouderbijdrage over het afgelopen schooljaar zal niet geïnd gaan worden. 

De formatie voor het komende schooljaar is volledig rond, 2 leerkrachten gaan school 

verlaten en er zijn 2 nieuwe leerkrachten aangenomen. Zoals het nu lijkt gaat er per januari 

2021 gestart worden met een 4de kleutergroep. De school groeit nog steeds.  De 

schoolkalender wordt niet meer afgedrukt, maar op socialschools geplaatst. Volgend 

schooljaar zal er gestart worden met volledig nieuw schoolmeubilair.  

De MR verkiezingen zijn online gehouden en er zijn 3 nieuwe MR leden gekozen. 



 


